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BRENDON POWERWASHERSBRENDON POWERWASHERS
Gjør jobben uavhengig av strøm og vannGjør jobben uavhengig av strøm og vann

                                                                mobil - funksjonell - holdbarmobil - funksjonell - holdbar

Mer robust enn dette får du det ikke. BRENDON bygger sine mobile 
høytrykksvaskere på egenkonstruert solid stålramme med rollbar.  

Godkjent for 80 km/t og en totalvekt på 2000 kg. 
  Store hjul 185-14, lysutrustning med ryggelys, 
                     påløpsbrems, parkeringsbrems og fjæring. 

NESEHJUL og KULEFESTE av beste kvalitet.
Her er det ikke spart på noe.

   HWBBW32KLV  HWBBW32KLV  HOT WATER

Bildene viser hvor servicevennlig BRENDON varmtvannsvasker er.
Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for 
service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ med 
kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Mer info om denne HOT WATER maskinen på neste side.....



Varmtvannsvasker med WEBASTO dieselbrenner og varmeveksler hvor vannet forvarmes i en buffertank til 80°. 
Et effektivt system (Brendon patent) hvor også eksosen fra WEBASTO brenneren benyttes til å varme vannet. 
Systemet gir minimal slitasje og lavt dieselforbruk da brenneren kun starter når vanntemperaturen er nede på 70° 
og stopper ved max 80°. På andre typer høytrykksvaskere starter og stopper brenneren hver gang "avtrekkeren" 
trykkes inn - noe som gir langt større slitasje og servicebehov.

Varmemodulen med WEBASTO brenneren er montert på kulelagrede skinner og løftes ut i løpet av minutter for 
service og ettersyn. Alle tilkoblinger har plug-in kontakter og hurtigkoblinger. Høytrykksvaskeren er fullt operativ 
med kaldtvann selv med varmemodulen ute til service.

Enkel å betjene: Start motoren (elektrisk start), vri på den røde bryteren og vent 7-8 minutter så varmeveksleren 
får opp temperaturen i buffertanken. Det er det hele. Kontrollpanelet (vist nedenfor) har timeteller og lamper som 
varsler om diesel- og vannivå, temperatur, lading, m.m.

✔ Pumpetrykk 220 BAR - 13 ltr/min 
✔ WEBASTO 40kW dieselbrenner
✔ CAT triple High Temp pumpe
✔ 700 liters polyethylene vanntank
✔ 60 liters buffertank i rustritt stål
✔ 28 liters kjemikalie tank
✔ 15 liters frostsikrings tank
✔ Trommel m/30 meter 3/8” HP slange
                 (plass til 60 meter)
✔ Standard lanse med (NZ15035 dyse) 
✔ TURBO lanse med (TURBO035005)         
    for EKSTREM rengjøring
✔ Yanmar L100V6C LOW emi dieselmotor 
✔ Mål: L345 x B150 x H170 cm
✔ Vekt: 800 kilo tom - 1560 kilo full
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