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Hogedruk units
•

Max. 2800 bar en 440 Kw

•

Skid, canopy, trailer of volledige geluid gedempte container

•

Diesel of elektrisch aangedreven

•

Modern besturingssysteem met LCD display

•

Onderhoudsvriendelijk en kostenefficiënt

•

Testequipment 0 - 4200 bar met data logger

Automatische reinigingstoepassingen
•

X – Y Frames

•

Hogedruk Robots vol of semi automatisch

•

Lucht, elektrisch of water aangedreven

•

Maatoplossingen dankzij onze eigen engineering afdeling
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Hogedruk accessoires, appendages en machine
onderdelen voor hogedruk waterstralen tot 2800 bar
•

Compleet leveringspakket om zelf uw unit te onderhouden of samen te stellen

•

SIR testfaciliteit tot 4200 bar

Pro-Jetting verhuur
•

Verhuurvloot met machines tot 2800 bar

•

Verhuurmachines diesel of elektrisch aangedreven

•

Groot assortiment slangen en accessoires

•

Voordelige huurprijzen en eigen transport afdeling

•

Gratis advies op maat
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PTC P-series hogedruk pompen
Max. 2800 bar en 440 Kw
•

Horizontaal of verticaal te installeren

•

Standaard voorzien van geïntergreerd eindreductie en druksmering

•

Onderhoudsvriendelijk intellivalve cartridge kleppenmechanisme

•

Modernste techniek, voorzien van 3 jaar garantie en kostenefficiënt

•

Groot assortiment accessoires

PTC I-Line hogedrukpompen
Max. 1500 bar en 145 Kw
•

Top kwaliteit, veelal uitgevoerd met RVS pompkop

•

Groot assortiment met accessoires

•

Geschikt voor diverse mediums

•

Leverbaar met of zonder eindreductie
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Comet Inline (Triplex) plunjer pompen
en Axiale plunjer pompen
Max. 500 bar en 25 Kw
•

Lichte pompen voor industriële toepassingen

•

Onderhoudsvriendelijk

•

Leverbaar in vele toerentallen, opbrengsten en aandrijvingen

Easy Power Compacte mobiele High-Pressure units
Max. 1000 bar en 40 Kw
•

Industriële units

•

Benzine, diesel en elektrisch

•

Duurzaam en lichtgewicht

•

Leverbaar in zowel koud- als warm water
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PTC Hogedruk en vacuüm (inbouw) units
Max. 300 bar, 37.5 Kw en -0.95 bar abs.
•

Inbouw Rioolreinigings combi units voor bestelauto’s en bussen

•

Duurzaam en lichtgewicht

•

Diesel, benzine of hybride (combinatie accu, diesel)

•

Combinaties mogelijk: hogedruk, vacuüm, koud en (kokend) heet water

•

Mogelijkheden tot inbouw

Hogedrukslangen
Max. 4000 bar
•

Top kwaliteit voor industriële toepassingen tegen concurrerende prijzen

•

Groot assortiment kunststof en rubber slangen uit voorraad leverbaar

•

Voor warm en koud water

•

Eigen test- en assemblage faciliteit

•

Leverbaar in alle diameters en lengten met de
meest uiteenlopende aansluitingen
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Dietmar Kaiser druk vacuüm
combinaties voor de industrie

environmental equipment & components

•

Top kwaliteit geschikt voor de zwaarste toepassingen

•

Volledig hydrauliche aandrijving

•

Leverbaar in combinatie met diverse (ultra) hogedrukpompen en Robots

•

Korte levertijden

•

Uitvoeringen ADR -SIR

•

Onderdelen verkoop en goede Service

•

www.dietmarkaiser.com

DiveWise Equipment
Cavitatie en onderwater gereedschap
•

Hoogste kwaliteit materialen

•

Water aangedreven onderwater gereedschap

•

Speciale cavitatie reinigingstechniek

•

Speciale pompen diesel, benzine of elektrisch
voor toepassingen met zout water
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•

Grote voorraad

•

Korte levertijden

•

Eigen technische dienst

•

Eigen engineering afdeling

•

Moderne werkplaats

•

4200 bar testfaciliteit

PRO-JETTING B.V.
ABC-Westland 197
2685 DB Poeldijk
Tel: 0174 – 257 141
info@pro-jetting.com
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