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De professionele allesreiniger voor uw  
sanitaire ruimten2

De	APC	328	is	een	krachtige	en	veelzijdige	allesreiniger	die	 
kan reinigen op hogedruk, spoelen en waterzuigen. Het  
automatische reinigingsmiddelen doseer systeem, de ingebouwde 
hogedrukreiniger, de krachtige vloeistoffen zuiger en de flexibele
uitrekbare slang bieden een grote  meerwaarde vergeleken
met handmatige reiniging.
Alle standaard hulpmiddelen en de overige reinigingsaccessoires
passen	uitstekend	in	het	compacte	ontwerp	van	de	APC	328.
Dit betekent niet meer rondlopen met hogedrukreinigers en 
waterzuigers en het slepen met slangen. Gebruikers kunnen de 
machine eenvoudig manoeuvreren in toiletruimtes, trappen- 
huizen	en	overige	krappe	ruimtes.	De	APC	328	is	uitgevoerd	
met een 28 bar/400 psi krachtig sprayreinigingspistool, hierdoor 
biedt	de	APC	328	de	mogelijkheid	om	zand	en	vuil	te	verwijderen	
zonder het vuil daadwerkelijk aan te raken.
Indien	men	de	machine	uitrust	met	de	tapijtreinigingshulpstukken
dan	is	de	APC	geen	harde	vloerenreiniger	maar	een	tapijtreiniger,	
waardoor er tijd wordt bespaart en de noodzaak verdwijnt om te
investeren in extra kostbare machines.

Het ‘open’ reinigingsmiddelen 
vak biedt ruimte aan allerlei 
soorten flessen reinigingsmiddel

Optionele aan de voorzijde te
monteren zuigmond, voor snelle
opname van vuil water

De standaard accessoires zijn 
eenvoudig in de machine op te 
bergen

Eenvoudig bedieningspaneel:

1. Zuigmotor aan/uit
2. Pomp aan/uit indicator 
3.  Reinigingsmiddellenkeuze  

schakelaar
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•	 Reinigen	zonder	handcontact	met	het	te	reinigen	oppervlak	betekent	minder	 

blootstelling aan ziektekiemen en reinigingsmiddel

•			 Compact	en	manoeuvreerbaar

•		 Drie	keer	productiever	dan	traditionele	reiniging	met	afzonderlijke	machines

•		 Eenvoudig	installeren	en	opbergen	van	accessoires

•		 Dubbele	opbergruimte	voor	reinigingsmiddel

•		 Compact	ontwerp	voor	betere	verplaatsbaarheid

•		 Uniek	systeem	voor	het	verwijderen	van	het	electische	compartiment

•		 Nauwkeurige	dosering	van	reinigingsmiddel

Het spraypistool maakt het 
verwijderen van vuil op moeilijk 
bereikbare plaatsen eenvoudig 
en zorgt voor het snel kunnen 
afspoelen van oppervlakken

Toepassingsgebieden	zijn:	toiletruimtes,	kleedruimtes,	garages,	keukens,	trappenhuizen.		Ook	geschikt	voor	tapijt	en	meubelreiniging.

MaxAccessTM ontwerp zorgt voor 360 
graden toegang tot machine onderdelen



Hogedruk reinigen, spoelen en waterzuigen

Omschrijving Eenheid APC 328

Nominaal vermogen w 1610

Zuigvermogen buiseinde w 310

Luchtstroom l/sec. 50,1

Vacuum bij mondstuk kPa 22,9

Geluidsniveau dB(A) 79

Breedte zuigmond mm 356

Schoon-/vuilwater tank l 76/49,2

Pompdruk bar/psi 28/400

Lengte x breedte x hoogte cm 86,4x59x97,8

Gewicht kg 49,9

Technische specificaties

Specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Het afgeronde ergonomische 
ontwerp vermindert de massa 
en vergroot de manoeuvreer-
baarheid

Grote tankopening van de  
vuilwatertank voor eenvoudige 
reiniging

7.5 m zuigslang is samengevouwen 
1.5 m voor eenvoudig gebruik

Diverse flessen reinigings-
middel passen in de vakken

Opbergmogelijkheid voor alle 
standaard accessoires

Overzichtelijk en logisch 
geplaatst bedienings-
paneel

Opbergen van hogedruk-, en 
zuigslang voor gemakkelijk 
verplaatsen 

Standaard geleverd met: 
•	 Twee	gebogen	buizen
•	 Instelbaar	hogedruk	pistool
•		 Schrobborstel	met	trekker
•		 Zuigmond
•		 Handwisser
•		 Vulslang
•		 Doseernozzles,	7	st
•		 Zuigslang	en	hogedruk	slang
•		 Steel	voor	schrobborstel

Afvoerslang voor afvoer in een  
wasbak of in een putje
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