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De Dynajet 350th: superieure kwaliteit en een perfecte afwerking

Maak kennis met deze uitzonderlijk krachtige en veilige hogedrukreiniger. De 
hogedrukreiniger wordt volgens de hoogste standaarden geproduceerd en is onderworpen 
aan de strengste kwaliteitscontroles.

De betrouwbare allrounder 
Deze allrounder is geschikt voor specialistische reinigers, verhuurbedrijven en lokale 
overheden. Naast de gebruiksvriendelijkheid heeft de Dynajet 350th mobiele all-purpose 
koud- en warmwaterhogedrukreiniger nog enkele bijzondere kenmerken. Met een werkdruk 
van 350 bar/16 liter per minuut, 300 bar/19 liter per minuut of 249 bar/21 liter per minuut is hij 
uiterst krachtig. Gecombineerd met zijn lichte gewicht en compacte afmetingen maakt het 
een veilige en �lexibele machine.

Het verwijderen van gra�iti
De Dynajet 350th verwijdert gra�iti economisch op een milieuvriendelijke manier. Of het nu 
hard beton of zachte kalksteen is, Dynajet biedt de juiste oplossing voor elke ondergrond. 
Het ideale samenspel van druk, waterhoeveelheid, temperatuur en geschikte accessoires zorgt 
voor een perfect resultaat. Door het gebruikt van warm water wordt de reinigingse�iciëntie 
verdubbeld zonder veel inspanning. De reinigende werking wordt daarnaast versterkt door het 
water-zandstraalsysteem, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van gra�iti. Op deze 
manier bespaart u op de aanschaf van voorbehandeling- en nabehandeling oplosmiddelen. 

Kauwgom verwijderen
Voor gemeentelijke schoonmaakdiensten is het verwijderen van kauwgom een dagelijkse 
uitdaging. Met de Dynajet 350th is dit niet langer een tijdrovend en kostbaar proces. Binnen 
een paar seconden kunt u zich snel ontdoen van de meest hardnekkige kauwgom(resten), 
grondig en duurzaam, zonder het gebruik van chemicaliën. Geavanceerde accessoires, zoals 
een speciaal kauwgomverwijderingsmondstuk, besparen extra tijd en zorgen voor grotere 
e�iciëntie.

Reinigen van treinstations en parkeergarages en portieken
De Dynajet 350th reinigt economisch, e�iciënt en veilig. Olie- en benzineresten, kauwgom en 
de typische kunststof- en rubberstrepen op de vloer zijn problemen die tot het verleden 
behoren met Dynajet. Met behulp van speciale oppervlaktereinigingsystemen kunnen alle 
vervuilingen van vloeren worden verwijderd. Omdat de omgeving relatief ‘splash-vrij’ blijft, zijn 
de werkzaamheden uitvoerbaar zonder dat mensen in de omgeving hun werk hoeven te 
onderbreken.

Uw specialist in 
reinigingstechniek

Feel the expertise



Gepatenteerd 115 kw HR 
brandersysteem voor minder 
onderhoudskosten.

Hufterproof 
beschermbeugel.

Robuuste opbouw met 
geïntegreerde verlichting

RVS slanghaspels met 
50 meter HD slang & 25 
meter aanvoerslang.

Oplooprem 
met verzwaard 
neuswiel.

3-cilinder Kubota 
motor D722.
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Dynajet 350th, de ultieme krachtpatser voor: 

Andere toepassingsgebieden
• Reiniging van zwembaden
• Reiniging van warmtewisselaars
• Reiniging van monumenten
• Reiniging van riolering
• Reiniging van machines
• Betonrestauratie

Accessoires
• Vloerreinigers
• Muurreinigers
• Vuilfrezen
• Pistolen en lansen 
• Kauwgom-verwijderingslansen 
• Rioolreinigers
• Zandstraalequipment 
• Water/modderzuigers 
• Schuimlansen

Opties Dynajet 350th
• Stoomfunctie 120°C met ontkalker 
• ATC Automatische toerental regeling
• HELI ventiel, werken tot 70 meter hoogte
• Afstandsbediening 
• Opbergruimte spuitlansen

Gevelreiniging

Bouw

Industrie 

Overheid/gemeentereiniging 

Gra�itiverwijdering

Salvage

Onkruidbestrijding

Verhuur

Overzichtelijk 
bedieningspaneel.
Zeer eenvoudig in
gebruik.
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