
ICS.DETER HP V3
voor de reiniging van mechanische delen 

Hogedrukwascabine in roestvrij staal 

NIEUW !
u	HOGEDRUKPOMP
u	Ultra hoge prestaties
u	Stil
u	Verstelbaar tot 60 bar

Ontvetten in 
minder dan 
1 minuut !



ICS.DETER HP V3 - Hogedrukwascabine in roestvrij staal
De ICS.DETER HP V3 is een cabine in roestvrij staal met handgrepen, die aan een hoge 
druk (60 bar) afwasmiddel sproeit, om diverse mechanische delen te reinigen of te ont-
vetten in minder dan 1 minuut en dit op een nauwkeurige en optimale manier : tot 5 keer 
sneller dan een traditionele fontein.
Het wasmiddel wordt snel opgewarmd door een zeer hoge weerstand door middel van 
een thermostaat, die het toelaat om te werken met een warm afwasmiddel voor een betere 
prestatie. 
Dit compact en volledig waterdicht wasstation werkt in een gesloten circuit, waardoor dit 
concept erg bespaart op afwasmiddel en in alle werkplaatsen kan worden gebruikt.

De ICS.DETER HP V3 is uitgerust met een krachtige externe, betrouwbare stille en stevige 
hogedrukpomp, die afwasmiddel naar het hogedrukpistool voert. Het is mogelijk om de 
werkdruk te regelen tussen 30 tot 60 bar teneinde het mechanisch effect v/d jet-hogedruk 
te moduleren. Een dubbel filtersysteem zuivert de oplossing en beschermt de apparatuur 
van de machine. Het deksel van de cabine is licht en ergonomisch ; het opening en sluiting 
gebeurt moeiteloos. De nodige ruimte aan de achterkant van de machine wanneer het 
deksel open is, wordt verkleind. De LED-binnenverliching en het blaassysteem van de ruit, 
gecontroleerd door de bedieningspedaal, zorgen voor een optimaal zichtbaarheid in de 
cabine tijdens het reinigen.
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BIJHORENDE VERBRUIKSGOEDEREN :
Om de goede werking van deze machine te verzekeren, raden wij 
u aan om onze super ontvetter te gebruiken : 

asPer.sid, asPeraL.sid, asPer sMs, asPerMaX & deTer HP

Controleer de comptabiliteit van het gebruikte, wasmiddel met de te 
reinigen onderdelen.

voor meer inlinchtingen contacteert u ons op het nummer 02 469 09 90 of bezoek onze website www.sid-ics.com.
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KENMERKEN ICS.DETER HP
V3

ICS.DETER HP XL 
V3

Gewicht 140 kg 180 kg
afmetingen L x b x H
Gesloten deksel

1100 x 650
x 1805 mm

1480 x 735
x 1805 mm

afmetingen L x b x H
Opend deksel

1100 x 875
x 2005 mm

1480 x 991
x 2080 mm

werkblad 850 x 650 mm 1200 x 720 mm

Nuttige Hoogte 600 mm 650 mm

Laadvermogen 50 kg 50 kg

Kuip inhoud 100 l 170 l

werkdruk regelen van 30 tot 60 bar

Pompdebiet 14 l / mn

verwarmingsvermogen 3 kw 4 kw

wastemperatuur 0 - 40 °C

elektriche voeding 230v + T / 50 Hz

Geinstalleerd 
vermogen 3,8 kw 4,8 kw

Pneumatische voeding 6 - 7 bar
BedieningspedalFilter 60 microns

Maar ook :

l regelbare thermostaat met temperatuurcontrole
l Niveauschakelaar
l statische filter 1000 microns elektrische koffer

STANDAARDUITRUSTING OP DEICS.DETER HP V3 :

reinigingspis-
tool

Blaaspomp
met perslucht

Blaassysteem 
voor de ruit & 
Led-verlichting

Nieuwe 
hogedrukpomp

aftapklep

stoom
afvoerelleboog


