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u	Een geheugenknop 
 voor een erg precieze regeling

u	Een innovatieve mengkamer 
 voor een ongeëvenaarde productiviteit

u	Geleverd met 2 pistoolmodellen 
 voor een grotere polyvalentie

De meest geavanceerde

hydrogommachines op de markt ! 
Ideaal voor de meest veeleisende
werkzaamheden ter bestrijding van
graffiti tot de restauratie van delicaatste
monumenten...

Machines 
Van de nieuwe generatie
die een ongeëvenaard rendement bieden

Nieuw !

Hélix 9 blue
Hélix 28 



Hélix blue
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Voor een gratis demonstratie met een van onze demonstrateurs, neemt u contact op met ons op het  02 469 09 90

Nieuwe hydrogommachine,
volledig gemaakt uit geëxtrudeerd aluminium, uitgerust met 
het HELIX®-pistool en het QUICK CONNECT-systeem

De nieuwe aero-hydrogommachine Helix blue is uitgerust met het gepatenteerde Hélix®-pistool dat gebruik maakt van de 
combinatie van het venturi-effect gecreëerd door de conus van het pistool met het draaiende schroefsysteem. Dit pistool, het 
meest innovatieve op de markt, kan het lucht- en waterdebiet dat noodzakelijk is voor de goede werking van de machine aan-
zienlijk beperken. Door dit pistool te gebruiken, kan de tangentiële impactzone worden vergroot en kan de aerogom uniform 
en beheerst werkzaam blijven op het behandelde oppervlak.

Helix blue is ook uitgerust met het Quick connect -systeem waarmee het pistool van de aero-hydrogommachine in een 
recordtijd kan worden verwisseld via een snelkoppeling. Dit systeem bestaat uit een klikmof uit wolfraamcarbide met een hoge 
slijtageweerstand voor een verhoogde duurzaamheid.

Helix blue beschikt ook over de laatste technische 
verbeteringen van het IBIX-gamma voor een lang-
durig optimale werking.

Modellen Gewicht Afmetingen  
HxP mm

Reservoir
capaciteit Werkdruk Luchtdebiet

verplicht aan 7 bar Waterdruk Lengte
leiding + pistool

Verlengstuk
leiding

Hélix 9 blue 12 kg 850 x 330 8 litres 0,5 à 9 bars 470 L/min 2 - 3 bars 3 m 3 m

Hélix 28 blue 26 kg 940 x 450 25 litres 0,5 à 8 bars 1600 L/min 2 - 3 bars 3 m 10 m

Standaarduitrusting op de helix blue :

H2O pistool
+ Leiding

Regelingsknop Snelle
uitlaatklep

Vultrechter

HELIX pistool
+ Leiding
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Systeem
QUICK CONNECT

Nieuwe
mengklep

Reservoir 
met een kegel-
vormige bodem

Overgang van de H2O-versie naar de helix-versie in 1 enkele klik voor een nog grotere 
ongeëvenaarde polyvalentie!

- Precieze regelingen voor de dosering van het product dankzij een geheugenknop

- Nieuwe mengkamer die zorgt voor 20 % meer productiviteit 

- Nieuwe spuitstukken die de behandeling van de oppervlakken verbeteren
De nieuwigheden


