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Reparatie & Preventief periodiek onderhoud 

De beste bescherming tegen ongeplande stilstand of het falen 

van een hogedruksysteem is goed preventief periodiek 

onderhoud.  Door periodiek onderhoud voorkomt u stilstand en 

bent u zeker van betrouwbaar proces, wat uw bedrijfszekerheid 

ten goede komt.  

Heeft U zelf niet de middelen om een reparatie of onderhoud 

aan uw machine uit te voeren kunnen wij dit voor U regelen.  

Wij weten als geen ander hoe vervelend het is als uw bedrijf met 

een onverhoopte storing of niet werkende reinigingsmachine te maken krijgt. Dankzij onze 

jarenlange ervaring weten wij het probleem snel en efficiënt te verhelpen. Als verzending van de 

pomp moeilijk uitvoerbaar is, kan een beroep gedaan worden op onze storingsdienst, voor het 

ter plaatse repareren en desgewenst proefdraaien. 

Mocht U liever de pomp opsturen ter revisie, dan is onze 

werkplaats beschikbaar om weer een leven toe te voegen 

aan uw hogedrukpomp / installatie.  

 

Wilt U uw hogedrukpomp opsturen? Dan vragen wij U het 

reparatie formulier te downloaden en compleet ingevuld 

met de hogedrukpomp mee te sturen in de verpakking. 

 

Na binnenkomst worden de volgende stappen doorlopen:   

1. Na binnenkomst volgt eerst een technisch onderzoek.  

2. N.a.v. het onderzoek word een reparatierapport 

opgesteld met de kosten voor revisie.  

3. Pas na akkoord word overgegaan tot een revisie of 

vervanging.   

 

Informeer naar de mogelijkheden! 

Spoed of storing?  Bel of WhatsApp op 06 - 46001235

 

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 toepassing:  

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

     Wilting Hogedruk Techniek 

 

• Advies & ondersteuning  

• Kwaliteit 

• Bedrijfszekerheid 

• Snelle Service 

• Snelle levering van: 

- Cat Pumps / Hawk hogedrukpompen 

- Kranzle hogedrukreinigers  

- Spare parts / revisiedelen  

- Hogedruksystemen 

- Hogedruk accessoires 

 

 

 

https://hogedruktechniek.nl/wp-content/uploads/2019/01/Reparatie-formulier-Wilting-Hogedruk-Techniek.pdf
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