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Hogedruk units & Hogedrukreinigers 

Voor de industriële reiniging heeft Wilting Hogedruk Techniek de beschikking over een breed 

leveringsprogramma hogedrukpompen en hogedrukreinigers. Voor intensief gebruik in alle 

mogelijke werkomstandigheden en voor de diverse sectoren heeft Wilting Hogedruk Techniek 

uitgebreide mogelijkheden. 

Door een flexibele werkwijze kan Wilting Hogedruk Techniek maatwerk voor complete 

pompsystemen snel leveren. Hierbij wordt altijd het juiste component voor de juiste applicatie 

geleverd. Wilting hogedruk techniek heeft voor elke toepassing een oplossing en kan een 

pompsysteem leveren zoals gewenst.  

Onderstaand worden de mogelijkheden kort omschreven: 

Levering van Losse hogedrukpompen of hogedrukaccessoires:   

Een uitgebreid leveringsprogramma CatPumps & Hawk 

hogedrukpompen en onderdelen. Tevens een zeer uitgebreid 

programma met hogedrukaccessoires ook toepasbaar van andere 

fabricaten hogedrukpompen.  

 

Cat Pumps pomp & motor Units:   

Hogedruk Unit bestaand uit een Catpomp rechtstreeks aangedreven door 

een elektromotor. Op aanvraag zijn nog vele hogedrukaccessoires 

leverbaar. 

 

Hawk pomp & motor Units: 

Hogedruk Unit bestaand uit een Hawk pomp rechtstreeks aangedreven door 

een elektromotor. Op aanvraag zijn nog vele hogedrukaccessoires leverbaar.  

  

https://hogedruktechniek.nl/producten/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/catpomp-e-motor-units-units-excl-extra-toebehoren/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/hawk-pomp-e-motor-units-excl-extra-toebehoren/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/catpomp-e-motor-units-units-excl-extra-toebehoren/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/hawk-pomp-e-motor-units-excl-extra-toebehoren/
https://hogedruktechniek.nl/producten/


 

 

hogedruktechniek.nl 

Hogedrukreinigers Kränzle: 

Leveringsprogramma van professionele koud en warm water 

(stoomcleaners) hogedrukreinigers. Tevens zijn er stationaire units 

van Kranzle leverbaar met een krukas hogedrukpomp.  

 

Mobiele professionele hogedrukreinigers: 

Voor de (industriële) professionele reiniging heeft Wilting 

Hogedruk Techniek de beschikking over een breed programma 

mobiele elektrische koud water hogedruk plunjerpompen. 

Complete en robuust samengebouwde mobiele units met een 

zeer groot debiet. 

 

Stationaire hogedrukreinigers: 

Voor intensief gebruik in alle mogelijke werkomstandigheden en 

voor de diverse sectoren heeft Wilting Hogedruk Techniek 

uitgebreide mogelijkheden voor stationaire hogedrukreinigers op 

maat. Speciaal ontworpen voor zeer intensief gebruik.  

Een stationaire unit kan worden voorzien van meerdere 

hogedrukpompen voor het werken met meerdere werknemers 

tegelijkertijd. Optioneel kan een hogedruk unit worden voorzien van 

een frequentieregelaar. De hogedrukinstallaties kunnen volledig op 

maat en naar de wensen van de klant worden aangepast.  

De mogelijkheden zijn eindeloos! 

 

Het assortiment is zeer divers, maar dan net even anders. 

Ons streven is een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor onze klanten. 

Informeer naar de mogelijkheden voor uw gevraagde toepassing:  

info@hogedruktechniek.nl – 0598 – 221222 – www.hogedruktechniek.nl 

https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/kranzle-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/mobiele-professionele-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/stationaire-hogedruk-units-hogedrukreinigers/
mailto:info@hogedruktechniek.nl
http://www.hogedruktechniek.nl/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/stationaire-hogedruk-units-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/kranzle-hogedrukreinigers/
https://hogedruktechniek.nl/producten/hogedruk-units-hogedrukreinigers/mobiele-professionele-hogedrukreinigers/

