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Koudwater hogedrukreinigers

Met zijn overtuigende prestaties, zijn comfortabele uitrusting en zijn zeer compacte afmetingen zet de nieuwe  
Kränzle bully maatstaven in de hogere professionele klasse.

Doorslaggevend voor zijn compacte afmetingen is de weldoordachte constructie van het uit twee 
rotatievormdelen bestaande chassis. Motor en pomp, die reeds in andere productreeksen uitstekend hun 
waarde bewezen hebben, en die ook hier gebruikt worden, werden mooi geïntegreerd in het frame. De zachte 
rondingen aan de duwbeugel en aan de voorste greep zorgen voor een aangename bediening.

Een hoge servicevriendelijkheid bij onderhoudswerkzaamheden is gegarandeerd. Doordat het rotatievormdeel, 
dat slechts met vier schroeven bevestigd is, eenvoudig afgenomen kan worden, zijn motor en pomp snel 
toegankelijk.  

De nieuwe Kränzle bully is de uitstekende oplossing bij de reiniging in landbouw, industrie en handwerk, en in 
vele andere branches waar rendement en betrouwbaarheid gepaard met geringe afmetingen vereist zijn.
  

Beproefde techniek in een nieuw design!
De nieuwe bully:

 Plaatsbesparende, compacte en 
servicevriendelijke bouwvorm

 Extreem stabiel en robuust 
chassis

 Onderstel geschikt voor moeilijk  
terrein en trappen

 Eenvoudige en aangename 
bediening

 Corrosiebestendig materiaal

 Geïntegreerde slangtrommel 
met inklapbare draaihendel 

 Aansluitkabel, 7,5 m met 
kabelopwikkeling 

 Pistool met 
uitschakelbeveiliging en 
snelkoppelingsysteem

 Vuilfrees met roestvrij stalen 
lans en steeknippel

 Vlakstraalsproeier met roestvrij 
stalen lans en steeknippel

 Houder voor pistool en lansen

 Totaal-stop systeem

 Stootbeugel 
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Beproefde aandrijftechniek

Pompkop uit gesmede speciale messing en langzaam 
lopende, zachte 4-polige elektromotor met lange 
levensduur (1.400 t/min) voor lange en frequente 
toepassingen.

Plaatsbesparende en compacte bouwvorm 

Een weldoordachte chassisconstructie uit slechts twee 
corrosiebestendige rotatievormdelen zorgt voor geringe 
afmetingen.

Afmetingen in mm (L x B x H): 730 x 425 x 970

Hoge stabiliteit

In het chassis ingewerkte voetsteunen met 
trillingsdempers zorgen voor de hoogste stabiliteit in 
elke werkpositie.

Volledige uitrusting 

Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel, 
pistool met vuilfrees en vlakstraalsproeier.
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Technische gegevens bully 980 TS T bully  1180 TS T bully 980 TS bully  1180 TS

Art.-nr. met slangtrommel 40.350 40.351 – –
Art.-nr. zonder slangtrommel – – 40.350 1 40.351 1

Bedrijfsdruk, traploos instelbaar 30-180 bar (3-18 MPa) 30-160 bar (3-16 MPa) 30-180 bar (3-18 MPa) 30-160 bar (3-16 MPa)

Max. toegelaten overdruk 200 bar (20 MPa) 180 bar (18 MPa) 200 bar (20 MPa) 180 bar (18 MPa)

Doorloopcapaciteit 16 l/min (960 l/h) 19 l/min (1.140 l/h) 16 l/min (960 l/h) 19 l/min (1.140 l/h)

Warmwatertoevoer 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Aanzuighoogte 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Sproeiermaat, vuilfrees   055   075   055   075
Sproeiermaat, vlakstraal   25055   25075   25055   25075
Motortoerental 1.400 t/min 1.400 t/min 1.400 t/min 1.400 t/min

Elektrische aansluitwaarde 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz 400 V, 11,5 A, 50 Hz

Vermogenopname  / Vermogensafgifte 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW 7,0 kW / 5,0 kW

Gewicht 68 kg 68 kg 65 kg 65 kg

Afmetingen (L x B x H) 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm 730 x 425 x 970 mm

Uitrusting

Staalweefselversterkte hogedrukslang, 15 m NW 8 (44.879) (44.879) – –

Staalweefselversterkte hogedrukslang, 10 m NW 8 – – (44.878) (44.878)

Pistool met uitschakelbeveiliging M2000 met snelkoppeling (12.492) (12.492) (12.492) (12.492)

Vuilfreeslans 1000 mm met steeknippel (12.425-055) (12.425-075) (12.425-055) (12.425-075)

Lans uit edelstaal 1000 mm met vlakstraalsproeier en steeknippel (12.420-D25055) (12.420-D25075) (12.420-D25055) (12.420-D25075)

Overhandigd door uw bevoegde Kränzle-partner:

www.kraenzle.be

Kränzle Belgium nv/sa

Maalbeekstraat 4
B - 8790 Waregem

tel:  056/62.20.25
fax:  056/60.89.73

info@kraenzle.be

Bezoek onze website: 
www.kraenzle.be
Bezoek onze website: 
www.kraenzle.be


