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Efco højtryksrensere er teknisk avancerede maskiner designet til rengøring af 

alle typer overflader. 

Koldt vands højtryksrensere er perfekt til rengøring omkring private ejendomme 

medens varmtvands højtryksrensere er mere velegnet til industrielle omgivelser 

samt til rengøring af større maskiner som traktorer o. lign.  

Aksial 3-stempel pumpe med varmeisolering. 

Nem tilslutning til vandslange. 

Praktisk system til opbevaring af tilbehør. 

Komfortable håndtag som gør  

højtryksrenserne lette at løfte og flytte. 

Beholder til rengøringsmiddel - let at afmonterer. 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 

Triplex pumpe med aksial stempler, monteret horisontal 

med pumpen i bunden af maskinen. Messing hoved. 

(Varmt vands maskiner) 

Håndtag - IP 2500 HS 

Dobbelt kontaktvælger - varmt eller koldt vand. 

IP 2500 HS 

Thermostat. Kontrol af vandtemperatur. 

IP 3000 HS 



     Højtryksrensere til privat brug. 
 

Elektrisk højtryksrensere (koldt vand) til privat brug, i hjemmet og haven.  

 

• Mange funktioner er inkluderet for at sikre nem brug, såsom store hjul for nem  

 manøvrering, og stort opbevaringsrum til opbevaring af tilbehør og strømkabel. 

• "Easy Start" ; sikrer en rolig opstart af højtryksrenseren. 

• Økonomisk i drift, takket være "Total Stop" , som standser motoren, når  

 pistolgrebet ikke er aktiveret. 

• Høj ydeevne og effektivitet, takket være messing pumper (aluminium i IP 1210 S og 

IP1250S), der sikre lang tids holdbarhed. Modstandsdygtighed over for frost. 

• Motorerne har termisk overbelastningssikring. 

• Stor standardudstyrs pakke, afhængig af modellen, omfatter: pistol, strålerøret med 

justerbar vinkel jet, højtryksslange (6 og 10 meter), slangerulle og Roto-jet dyse. 

 IP 1210S 

0685.09007 

Motor / effekt 230 V / 1,7 kW 

Arbejdstryk 130 Bar 

Vandkapacitet 360 Liter / time 

Pumpe Aluminium 

Slange 6 m - 1/4” - plast 

Slangerulle Ja 

Rotorjet dyse Nej 

Beholder til 

rengøringsmiddel 

Beholder til mont. 

på pistolgrebet 

Pris 1796,00 ex. moms 

2245,00 incl moms 

 IP 1250S 

0685.09102 

Motor / effekt 230 V / 2,35 kW 

Arbejdstryk 150 Bar 

Vandkapacitet 500 Liter / time 

Pumpe Aluminium 

Slange 8 m - Thermoplast 

Slangerulle Ja 

Justerbar dyse Ja 

Beholder til 

rengøringsmiddel 

Indbygget 

Pris 2220,00 ex. moms 

2775,00 incl moms 



Højtryksrenser. 

 IP 1750S 

0685.09081 

Motor / effekt 230 V / 2,4 kW 

Arbejdstryk 150 Bar 

Vandkapacitet 510 Liter / time 

Pumpe Messing 

Slange 8 m - 1/4” - gummi 

Slangerulle Ja 

Justerbar dyse Ja 

Beholder til 

rengøringsmiddel 

4 liters tank 

Pris 3948,00 ex. moms 

4935,00 incl moms 

Triplex pumpe med vertikal 

monteret aksial stempler. 

Messing pumpe hoved. 



Højtryksrensere (varmt vand) til proffessionelt brug 
 

• Designet med strenge kvalitetskrav for øje, vil denne model vise sig uundværlig til  

 rengøring store udendørs områder, industrielle lokaler / maskiner eller store områder 

 med gulv, der skal spules rent. 

• Stærk aksial pumpe (med 3 stempler) monteret direkte på den elektriske motor.  

• "Easy Start" ; sikrer en rolig opstart af højtryksrenseren. 

• Vandet opvarmes hurtigt ved et lodret varmelegme med dobbelt spiral spole. 

• Kontrolpanel omfatter overbelastningsbeskyttelse for den elektrisk motor, on-off  

 kontakt og temperatur drejeknap.  

• Handy opbevaring af pistol og strålerør. 

• Standardudstyr, herunder pistol, fast jet dyserør og 10-meter højtryksslange (gummi). 

• Ekstra tilbehør (afløbsrenser, sandblæsning lanse og Rotojet dyserør).  

 IP 2500 HS 

0685.09170 

IP 3000 HS 

0685.09065 

Motor / effekt 230 V / 2,3 kW 230 V / 2,7 kW 

Arbejdstryk 150 Bar 

Vandkapacitet 480 Liter / time 540 Liter / time 

Temperatur 60° C (Max 90° C)  

Pumpe Messing - m. 3 stempler 

Tank f. rensevæske Ja  (4,5 liter) 

Slange 8 m  -  1/4” 10 m - 1/4” 

Slangerulle Ja Ja 

Justerbar dyse Nej Nej 

Dieseltank 4 liter 20 liter 

Vægt 17 Kg 85 Kg 

Pris 10340,00 ex. moms 

12925,00 incl moms 

14276,00 ex. moms 

17845,00 incl moms 



Tilbehør til højtryksrensere.  
 

  

 

 

Tryksprøjte m / pistolgreb 

0685.00059  -  IP1150S / 1250S 

0685.00028  -  IP1210S 

0685.00029  -  IP1750S 

0685.00031  -  IP2500HS / 3000HS 

  

Strålerør med dyse 

 

0685.00061  -  IP1150S / 1250S 

 

0685.00071  -  IP2500HS 

  

 

Strålerør med justerbar dyse 

0685.00033  -  IP1210S 

 0685.00036  -  IP1750S 

0685.00072  -  IP2500HS 

 0685.00039  -  IP3000HS 

  

 

Justerbar dyse 

0685.00069  -  IP1150S 

 0685.00068  -  IP1250S 

  

  

 

Rotationsdyse med turbine effekt 

0685.00062  -  IP1150S / IP1250S 

  

  

  

Spuleslange 

Rengøring 

0685.00066  -  IP1150S / 1250 

                   10 meter 

 0685.00005  -  IP1750S / IP3000HS           

                    15 meter 

0685.00074  -  IP2500HS 

                      8 meter 

  

  

 

 

Forlængerslange 

0685.00060  -  IP1150S / 1250S 

                     6 meter 

 0686.00012  -  IP1750S  -  6 meter 

0685.00075  -  IP2500HS  -  8 meter 

 0685.00052  -  IP3000HS  -  8 meter 

  

Flexibel højtryksslange 

 

Til montering på tryksprøjte 

med pistolgreb 

 

 

 0686.00023  -  IP1750S / IP2500HS 

 0685.00026  -  IP3000HS 



  

Strålerør / gulvvask 

0685.00014  -  IP1750S / 2500HS 

0685.00004  -  IP3000HS 

  

Rotojet strålerør med 

Turbine effekt 

0685.00046  -  IP1750S 

0685.00073  -  IP2500HS 

0685.00013  -  IP3000HS 

  

 

Roterende børste til rebgøring af 

vanskelige overflader. 

0685.00002  -  IP1750S 

 0685.00010  -  IP3000HS 
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