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Een KOKS hogedruk reinigingsinstallatie, vast te plaatsen, in te bouwen in een container of bakwagen en op 
te bouwen op een aanhanger of trailer, is geschikt voor (industrieel) reinigings- en spuitwerk,  
het snijden van materialen en het opruwen van oppervlakken. 

INZET

Een KOKS hogedruk reinigingsinstallatie is 
perfect voor het met hogedruk reinigen 
van o.a. installatieonderdelen, tanks, 
torens, vaten en leidingen, betonrenovatie, 
het snijden van staal en beton, het 
verwijderen van verflagen, isolatie, roest, 
etc. en het druktesten van systemen. 
Dit alles in onder meer de (petro)-
chemische industrie, procestechniek, 
staalindustrie, energiecentrales, 
afvalverbrandingsinstallaties, 
voedingsmiddelenindustrie en 
scheepvaart. 

KENMERKEN

Een KOKS hogedruk reinigingsinstallatie 
is multifunctioneel inzetbaar en kan 
zowel met koud als warm water worden 
gebruikt. Het resultaat voor de gebruiker 
is een optimaal resultaat, grote tijdwinst 
en een enorme kostenbesparing.

UITVOERINGEN

Een KOKS hogedruk reinigingsinstallatie 
is leverbaar in stationaire of mobiele 
uitvoering en uit te rusten met tal van 
opties en toebehoren, die aansluiten bij 
uw wensen en toepassingen.

VOORDELEN 

• Multifunctioneel inzetbaar.

• Kortere reinigingstijden.

• Beter reinigingsresultaat.

• Te gebruiken met koud én warm water.

• Milieuvriendelijk (alleen gebruik van 
water; geen chemicaliën nodig).

• Eenvoudige bediening.

• Voldoet aan de nieuwste SIR milieu-  
en veiligheidsnormen.

• Hoogwaardige kwaliteit, lange 
levensduur en economisch 
verantwoorde aanschafprijs.

Hogedrukunit 
Hogedruk skid, incl. bedieningskast.
Kunststof of r.v.s. leidingwerk.
Uitlaatgeluiddemper, incl. vonkenvanger.
Bypass overstroomventiel.
Hoofdschakelaar.
SIR gecertificeerd.

Carrosserie 
Polyester vloer.
Verlichting.
Wandcontactdozen.
Geluiddempende roosters.
Werkbank en kast.
Trappen naar de motorruimte en werkplaats.
Geschikt voor inbouw van een hogedrukpomp met een vermogen  
van 250, 400, 550, 700 of 1.000 pk.

OPTIES

Inbouwen in een 20 ft of  
23 ft container.
Opbouwen op een aanhanger  
of trailer.
Plywood opbouw van 7,5 meter  
(9 meter met een warmwaterunit).
Plywood aanhanger/oplegger  
van 7 tot 11 meter.
Te combineren met een 
warmwaterinstallatie.

KOKS HOGEDRUK IN-/OPBOUW
HOGEDRUK REINIGINGSINSTALLATIE

TECHNISCHE KENMERKEN


