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Absolute flexibiliteit bij productie en  
transport van 100% zuiver water voor de 
reiniging met watergeleidende stelen!

Geïntegreerd  
aanhangersysteem 
met RO-filter + 650l watertank
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Quality Tools for Smart Cleaning

HydroPower® RO XXL 

MOBILITEIT:OVERZICHT MAXIMAAL VERMOGEN:

VEILIGHEID: FLEXIBILITEIT:

De hoeveelheid waterafgifte kan op elk moment ingesteld 
worden op het digitale bedieningsveld. Dat bespaart water als 
er minder druk nodig is. U kunt ook wisselen tussen was- en 
spoelmodus met slechts één druk op de knop van de  
afstandsbediening.

Geschikt voor voertuigen met aanhangbelasting van maximaal 
1.500 kg. Tank met hoge capaciteit, geïntegreerd in licht 
chassis voor veilig manoeuvreren. TÜV-goedgekeurd, éénassig, 
geïntegreerde rem, verlichting en knipperlicht. Levering met 
Europese standaardkoppeling, steunwiel en handrem,  
alsmede standvoet voor stabiliteit. Met EU-conformiteit.

Meerkamertank met laag zwaartepunt maximaliseert de 
stabiliteit tijdens het transport. Pomp met automatische 
uitschakelfuncties tijdens de waterproductie, als de tank vol is 
en als de TDS van het geproduceerde water 5 ppm bereikt (kan 
op een andere waarde ingesteld worden).

•  Automatische membraan spoelfunctie bij het  
 vullen - beschermt het membraan en hun leven te  
 verbeteren. Vermindert de hars consumptie.

• Maximale tankcapaciteit: 650 l zuiver water.

• Bediening door één resp. twee personen met 2 haspels  
 en 2 x 12V pompen (10 bar, 150 psi).

• Haspels gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.  
 Veiligheidsfunctie; blokkeert tijdens transport.

• 2 hoogwaardige 100 m slangen voor groot bereik.

• Max. afgiftecapaciteit: 250 l/u.

• Digitale weergave geeft waterstroom, druk en  
 accuspanning weer.

• Controle van de waterstroom traploos direct op het  
 schakelpaneel of vooringestelde trappen op de  
 afstandsbediening (max. 100m).

• 3-traps zuiver water-productie met high  
 performance-12V-(150 psi)-pomp, (carbon-voorfilter,  
 RO-membraan en nageschakeld DI-harsfilter voor 100%  
 zuiver water nLite® HydroPower DI).

• Geïntegreerde TDS-meter.

• Geïntegreerd, accuaangedreven aanhangersysteem met omkeer- 
osmosefilter en 650l watertank

AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE:
• Verlengde levensduur van het membraan:  

Door middel van het  automatisch 5 minuten spoelen van het 
membraan worden bij elke vulling alle deeltjes ,die achter 
zijn gebleven in het membraan,  het filter uitgespoeld. Het 
membraan wordt op deze manier beschermd tegen de 

„verstopping“ en is significant langer bruikbaar.
• Verminderde harsverbruik: 

Het membraan bevat een hogere concentratie van mineralen 
voordat het filter proces begint. Via het automatisch spoelen 
vloeien deze deeltjes automatisch en zullen dus niet door 
het harsfilter gaan. 

• Vereenvoudigde membraan zorg: 
Bij geconserveerde systemen wordt de conserveringsvloeis-
tof er automatisch uitgespoeld. Dit bespaart tijd.



HydroPower® RO XXL 

DOELMATIG:

Met bewaarvak voor maximaal 6 watergeleidende stelen tot 
1,91 m lengte. Zijvakken voor het bewaren van borstels en 
andere toebehoren.

• Absolute flexibiliteit bij productie en transport van  
100% zuiver water voor de reiniging met watergeleidende stelen!

gecertificeerd

Optionele beschermhoes om bescherming aan de haspels 
te bieden. Sterk dekzeil kan gefixeerd worden aan de 
bevestigingspunten.

BESCHERMHOES:

NIEUW 
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Alle productafbeeldingen evt. identiek:
Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

 Elke HydroPower RO XXL heeft  
 een geïntegreerde HydroPower DI  
 filter, een deïonisatiefilter, dat hier 
gebruikt wordt als laatste eenheid van het demineralisatie-
proces nadat het water door het RO-filter is gelopen. Volge-
pakt met de nieuwste innovaties, overtreft de HydroPower 
DI de efficiëntie, het vermogen en het comfort van elke 
standaard DI filter.

Als u met een watergeleidend steel- 
  systeem tot 20 m hoogte veilig vanaf de  
  grond wilt werken, is nLite® het meest 

efficiënte systeem. Typisch gebruik is de reiniging van vensters 
van woningen of industriële gebouwen, grote  
glasoppervlakken, gevels, voertuigen, borden en zonne- 
panelen. Licht, modulair en eenvoudig te bedienen verlegt het 
nLite® systeem de grenzen van de professionele  
reinigingstechniek. Het gebruik van moderne materialen zorgt 
voor de perfecte balans tussen gewicht en stijfheid.

  WATERGELEIDENDE STELEN

QuickChange harstas
zorgt voor een 10 keer 
snellere harsvervanging in 
vergelijking met standaard 
systemen.

FastLock snelsluiting 
Eenvoudig en snel openen van  
de tank, met drukklep.

FloWater technologie
Laat het water door de gehele 
hars stromen.
hogere zuiver water- 
opbrengst.

Met 6 materiaakwaliteiten biedt het nLite® systeem de 
beste keuze voor elke reinigingsuitdaging en voor elk 
budget. 

  WATERGELEIDENDE BORSTELS
Superlichte borstels met hoogwaardige  
polyester- resp. natuurborstelharen.  
Komen in de kleinste hoeken en  
ondersteunen de reiniging met  
uitstekende schrobkracht. Kies  
uit 27 cm, 40 cm of 60 cm breedte  
met maximaal 12 variabele 
sproeierposities afhankelijk van 
borstelgrootte.  
Combineer de snel wisselbare straal- 
en spuitsproeiers om elke reinigingstaak  
aan te kunnen.

  HOEKADAPTERS
Sterke hoekadapters van carbonvezel 
voor het bereiken van iedere  
werkhoek en om afstanden te  
overbruggen bij minimaal gewicht. 
Lange levensduur en hoge stabiliteit 
door ultramodern carbonvezel.
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