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PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 365 x 276 x 820 mm

Tilladt tryk max 165 bar

Arbejdstryk 110 bar

Flowmængde 468 l/t

Vandtemperatur max. 50 °C

Rengøringsmiddelbeholder 1 l

Motor 230 V~ / 50 Hz

Motorydelse 2100 W 

HCE2100HCE2100ii

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 17 / 18 kg

Dimension emballage 390 x 370 x 790 mm

Artikelnummer 5907713904

EAN 4046664093480

20 container 246 stk.

40 container 506 stk.

40 HQ container 546 stk.

HØJTRYKSRENSER 

Denne højtryksrenser lever op til alle krav om rengøringsarbejde omkring huset og i 
haven. Med den kraftfulde motor på 2100 W og et tryk på 165 bar er dette en meget 
effektiv højtryksrenser. Med de mange forskellige tilbehørsdele klarer den enhver 
udfordring og gør arbejdet let for dig. 3i1-dysen kan justeres, så den passer perfekt 
til arbejdsopgaverne. Der medfølger en 10 m højtryksslange og med den medfølgende 
roterende børste kan du rengøre følsomme områder uden af bekymret dig om skader.

• Multifunktionel sprøjtepistol med 3i1-dyse

• Kraftig 2400 W motor 

• Max. tryk på 165 bar

• Arbejder i en stor radius med 5 m kabel og 10 m højtryksslange

• Indbygget rengøringsmiddelbeholder

• Teleskop håndtag og store hjul for nem transport

• Automatisk start/stop for strømbesparelse

• Inkl. standard og roterende rengøringsbørste

• Inkl. adapter fra Sternwings
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PRODUKTDATA
Dimension L x B x H 365 x 276 x 820 mm

Tilladt tryk max 180 bar

Arbejdstryk 120 bar

Flowmængde 408 l/t

Vandtemperatur max. 50 °C

Rengøringsmiddelbeholder 0,56 l

Motor 230 – 240 V~

Motorydelse 2400 W 

360° 360°

HCE2400HCE2400

LOGISTISKE DATA
Vægt netto / brutto 11 / 12 kg

Dimension emballage 440 x 345 x 505 mm

Artikelnummer 5907705901

EAN 4046664068419

20 container 360 stk.

40 container 730 stk.

40 HQ container 850 stk.

180 BAR HØJTRYKSRENSER

Scheppach HCE2400 højtryksrenser er en effektiv følgesvend til arbejdet omkring 
huset. Med de mange forskellige tilbehørsdele klarer den enhver udfordring og gør 
arbejdet let for dig. 

• Kraftig 2400 W motor med et max. tryk for 180 bar

• Quick Connect-system for hurtigt skift af tilbehør 

• Vægt kun 11 kg

• Alsidigt design til alle rengøringsopgaver

• Store hjul for nem transport

• Arbejder op til en radius på 5 m 

• Opbevaringsrum til tilbehør og slange

• Ideelt til mobilt brug

• Robust og holdbar aluminiumspumpe

• Leveres med turbo og standard dyse, roterende rengøringsbørste, terassevasker, 
sprøjtepistol med forlænger, adapter og dysepåsats og rengøringsmiddelbeholder
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 POWERPACK HCE2400HCE2400

Tilbehør kan findes på side 186


