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Uw dealer:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Pomp
Industriële membraampomp 100psi met aan/uit schakelaar

Accu
12 volt 7.5aH, Oplader / Adapter 230V 50Hz oplaadtijd circa 5 uur

Tank
80 of  120l polyproplyleen

Spuitpistool met 6m slang
Spuitpistool met messing spuitkop, open 12.8l per minuut, afgeknepen 9.2l per minuut

Afmeting 80 liter:
1000x630x225mm (hxbxd)

Afmeting 120 liter:
1220x680x225mm (hxbxd)

Vorst
In geval van vrieskou is het noodzakelijk om de Easy Water Tank af  te tappen.



Volgens de nieuwste norm STOFVRIJ 
ZAGEN? Altijd en overal genoeg water bij de 
hand? Uw zaag langdurig voorzien van koelwater 
tijdens het zagen? Koelwater in overvloed dus...... 
met de EasyWaterTank!

Altijd en overal genoeg water bij de hand hebben om uw zaag te koelen?
De aanhangwagens, triller, stamper, knipper e.d. schoonspuiten/reinigen op 
het werk? Dit is vanaf  nu mogelijk met de EasyWaterTank.

De EasyWaterTank heeft een opslagcapaciteit van 80 of  120 ltr. water. 
Combineer dit met een krachtige industriële 100psi membraampomp (speciaal ontwikkeld 
voor de EasyWaterTank) werkend op een afneembare 12 volt 7.5 ah accu en u heeft een 
‘mobile’ hogedruk reiniger. Door het super slanke ontwerp neemt deze maar weinig ruimte 
in waardoor de EasyWaterTank uitermate geschikt is voor een enorm scala voertuigen.

De EasyWaterTank past perfect in uw bus of  op uw aanhanger in het speciaal daarvoor 
bestemde frame. 

EasyWaterTank weegt (leeg) minder dan 20kg zodat deze gemakkelijk te verplaatsen is.

Installeren is maar een paar minuten werk.

DE POMP
EasyWaterTank heeft een rustige, krachtige, 

geluidsarme 100 psi industriële membraampomp, 
waterdruk kan geregeld worden via het spuitpistool.

DE KRACHT
EasyWaterTank wordt aangedreven door een verzegelde oplaadbare 

batterij, power genoeg voor 4-5 volle tanks. De voltmeter op de 
EasyWaterTank geeft exact aan hoeveel power er nog beschikbaar is. 

Opladen: sluit de lader aan op een 230V stopcontact, oplaadtijd circa 5 uur. 
EasyWaterTank werkt zeer rustig, geluidsarm en zonder bedrading of  waterleidingen. 

VOORDELEN:
Compact, multifunctioneel en overal inzetbaar.

Altijd voldoende schoon water bij de hand.

Een krachtige waterstaal, dus krachtig genoeg om machines 
ter plaatse te reinigen…na gedane arbeid schoon naar huis.


