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Atomax
Professionele koudwater hogedrukreiniger voor werkzaamheden in de 
bouw, agrarische sector en automotive. Haspelset is optioneel.

• Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, r.v.s. kleppen en messing 
pompkop.

• Total-stop met vertraging, geschikt om aan te sluiten op leidingsystemen.
• Inklapbare duwbeugel voor compact transport en ruimtebesparend opbergen.
• Manometer
• Drukregelaar op de pompkop
• Elektromotor met thermische beveiliging
• Diverse ophangmogelijkheden voor accessoires en toebehoren.
• Gemakkelijk in onderhoud door afneembare kap en olie vul- en tapsysteem.
• Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en regelbare spuitlans.
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Buggy - RVS
Robuuste koudwater hogedrukreiniger geschikt voor vele 
uiteenlopende zware klussen in de bouw, agrarische sector en 
industrie. Geschikt voor de veeleisende, intensieve gebruiker.

• Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
• Total-stop met vertraging, geschikt om aan te sluiten op leidingsystemen;
• Manometer;
• Drukregelaar op de pomp;
• 4-polige elektromotor geschikt voor continu belasting;
• Robuust frame met RVS kap en handig inklapbare duwbeugel;
• Reinigingsmiddeleninjector;
• Flexibele koppeling tussen pomp en motor; 1400 toeren voor een lange levensduur;
• Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

Radiale pomp met 3 keramische plunjers en messing pompkop.
Ontwikkeld voor een hoge efficiency. Lage werktemperatuur, produceert weinig geluid.
Designed voor een lange levensduur en laag onderhoudsniveau.

Flexibele koppeling tussen pomp en motor.
Voorkomt stress op de krukas van de pomp en het anker van de motor.

Buggy - RVS 150/21T 200/15T 200/21T 200/30T
Werkdruk  150 bar  200 bar 200 bar 200 bar

Wateropbrengst  21 l/min  15 l/min 21 l/min  30 l/min

Aansluitwaarde  5500 Watt/400V/3-50Hz  5500 Watt/400V/3-50Hz 7500 Watt/400V/3-50Hz  11000 Watt/400V/3-50Hz

Artikelnummer  202273000 202272000 202276000 202278000

Atomax 130/10T 190/15T 250/15T
Werkdruk 130 bar 190 bar 250 bar

Wateropbrengst 10 l/min 15 l/min 15 l/min

Aansluitwaarde  2900 Watt/230V/1-50Hz 4900 Watt/400V/3-50Hz 7500 Watt/400V/3-50Hz

Artikelnummer 274795000 274796000 204809000



caddy automatic
Robuuste koudwater hogedrukreiniger geschikt voor vele uiteenlopende zware klussen 
in de bouw, agrarische sector en industrie. Geschikt voor de veeleisende, intensieve 
gebruiker. 

• Stationaire hogedrukreiniger, geschikt voor zowel wandmontage als vloeropstelling;
• Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
• Flexibele koppeling tussen pomp en motor; 1400 toeren voor een lange levensduur;
• Manometer;
• Drukregelaar op de pomp;
• Automatisch drukregelsysteem; bij geloten pistool is de pomp drukloos;
• Mechanische temperatuur beveiliging;
• Automatische start/stop met vrijloopperiode;
• Exclusief spuitgarnituur.

Caddy Automatic 150/21T 200/15T
Werkdruk  150 bar  200 bar

Wateropbrengst  21 l/min  15 l/min

Aansluitwaarde  5500 Watt/400V/3-50Hz  5500 Watt/400V/3-50Hz

Artikelnummer  202252000  202253000

Aquabar
• Radiale plunjerpomp; 
• Drukregelaar op de pomp; 
• Voorzien van reinigingsmiddeleninjector;
• RVS frame met 2 x 10” schuim gevulde luchtbandwielen;
• Aandrijving door middel van V-snaar bij model HI 240/15.
• Standaard inclusief 15 meter hogedrukslang, pistool en regelbare 

spuitlans.

Aquabar HI 210/15 HI 240/15
Werkdruk 210 bar 240 bar

Wateropbrengst 15 l/min 15 l/min

Motor Benzine, Honda 13 PK Benzine, Honda 13 PK

Artikelnummer 274400000 274410000
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Professionele heetwater hogedrukreiniger voor diegene die meer wil.
Deze machine levert een hoge capaciteit voor de zwaarste klussen.

• Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en messing pompkop;
• Total-stop met vrijloopperiode geschikt om aan te sluiten op een ringleiding;
• Drukregelaar;
• Reinigingsmiddelentank 22 liter; dosering onder hogedruk;
• Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse,  geschikt voor continu gebruik;
• Brandstoftank 25 liter met niveaubeveiliging;
• Maximale watertemperatuur 140˚C;
• Antikalk doseersysteem met 2 liter tank;
• Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

GALAX
Professionele efficiënte warmwater hogedrukreiniger voor maximaal 
reinigingsresultaat met minimale inspanning.

• Radiale plunjerpomp met 3 keramische plunjers, RVS kleppen en 
messing pompkop;

• Total-stop met vertraging;
• Drukregelaar;
• Reinigingsmiddelentank 22 liter;
• Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse,  geschikt voor continu 

gebruik;
• Brandstoftank 25 liter
• Maximale watertemperatuur 140˚C;
• Antikalk doseersysteem met 2,3 liter tank;
• Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

Syncron

Syncron 200/21T
Werkdruk 200 bar

Wateropbrengst 21 l/min

Aansluitwaarde 8500 Watt/400V/3-50Hz

Artikelnummer 274883000

Radiale pomp met 3 keramische plunjers 
en messing pompkop.
Ontwikkeld voor een hoge efficiency. 
Lage werktemperatuur, produceert 
weinig geluid.
Designed voor een lange levensduur en 
laag onderhoudsniveau.

Galax 100/12T 180/14T 200/17T
Werkdruk  100 bar  180 bar 200 bar

Wateropbrengst  12 l/min  14 l/min 17 l/min

Aansluitwaarde  3200 Watt/230V/1-50Hz 5000 Watt/400V/3-50Hz 6400 Watt/400V/3-50Hz

Artikelnummer  274882000 274817000 274818000
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OHIO
De robuuste diesel aangedreven warmwater hogedrukreiniger is veelzijdig en eenvoudig inzetbaar vanwege zijn autonome 
werking. Deze professionele hogedrukreiniger is uitermate geschikt voor locaties waar geen stroom beschikbaar is.

• Dieselmotor Yanmar;
• Radiale plunjerpomp;
• Robuust stalen frame met hijsoog;
• Bij gesloten pistool draait de motor op stationair toerental;
• Elektrische start/stop;
• 2 grote wielen, 2 zwenkwielen en 4 trillingsdempers;
• 12 Volt accu;
• Standaard inclusief 10 meter hogedrukslang, pistool en spuitlans.

Ohio  200/15
Werkdruk  200 bar

Wateropbrengst  15 l/min

Motor Diesel, Yanmar 11 PK

Artikelnummer  274797000

Trailermodellen
colorado en hudson

Standaard voorzien van de unieke en 
gepatenteerde Kokend Heetwater 
Techniek© 
Watertank van maar liefst 1100 liter!!
Door gebruik te maken van alleen 
maar duurzame materialen is een 
lange levensduur gegarandeerd.
Uitermate gebruiksvriendelijk en 
onderhoudsarm.
De zuinigste brander in haar soort.

Technische specificaties   Hudson 315  Hudson 350  Colorado 315  Colorado 350  Colorado 518  Colorado 530
Werkdruk  280 bar  350 bar  280 bar  350 bar  500 bar  500 bar

Opbrengst  15 ltr/min  17 ltr/min  15 ltr/min  17 ltr/min  18 ltr/min  30 ltr/min

Brandstoftank  80 liter  80 liter  80 liter  80 liter  80 liter  85 + 150 liter

Watertank  800 liter  800 liter  1100 liter  1100 liter  1100 liter  250 liter

Ledig gewicht  860 Kg  870 Kg  985 Kg  1075 Kg  1460 Kg  1600 Kg

Vol gewicht  1500 Kg  1500 Kg  2035 Kg  2125 Kg  2470 Kg  2250 Kg

Kentekengewicht  1800 Kg  1800 Kg  2000 Kg  2000 Kg  2000 Kg  2500 Kg
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• NIEUW! Kränzle krukaspomp met geïntegreerde bypass en drukschakelaar;
• Bedrijfsdruk traploos instelbaar;
• Snelwissel-steeksysteem, om snel van lans te wisslen
• Total-stop met vertraging;
• Digitaal bedieningspaneel om temperatuur te regelen, met geïntegreerde 

bedrijfsurenteller ;
• Standaard inclusief pistool en spuitlans en 10 meter hogedrukslang, 
 òf met haspel en 20 meter hogedrukslang;

• RVS onderstel geschikt voor alle terreinen, grote wielen met volgummibanden;
• Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling;
• Ergonomische, afneembare duwbeugel;
• Houder voor pistool en lansen; Stootbeugel, voor en achter;
• Waterreservoir; Reinigingsmiddelaanzuiging;
• Haspel met 20mtr hogedrukslang is optioneel

krÄnzle Therm-RP (warm water)

krÄnzle QUADRO (koud water)
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Quadro 800 1000 1200
Werkdruk  250 bar  220 bar 180 bar

Wateropbrengst  13,9 l/min  16 l/min 19 l/min

Aansluitwaarde  400V/12A  400V/12A  400V/12A

Therm-RP 1000 1200 1400
Werkdruk  200 bar  190 bar 170 bar

Wateropbrengst  16 l/min  19 l/min 22 l/min 

Aansluitwaarde  400V/13,5A  400V/14,2A  400V/14,3A 
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VASTE OPSTELLINGEN
Naast de stationaire hogedrukinstallaties kunnen ook mobiele (warmwater) hogedrukreinigers door ons in vaste opstelling 
geplaatst worden. Dit betekent dat het toestel in één centrale, technische ruimte geplaatst wordt van waaruit een leiding of 
leidingnet vertrekt naar één of meerdere aftakpunten. Door middel van een schouw worden de uitlaatgassen naar buiten 
afgevoerd. 

De voordelen van een vaste opstelling zijn:
• De hogedrukreiniger draait steeds in optimale omstandigheden, wat de levensduur en de staat van de machine ten goede 

komt;
• Door middel van een afstandsbediening moet niet steeds naar het toestel zelf gelopen worden om deze aan of uit te zetten;
• Door middel van vaste leidingen wordt een verbinding gemaakt met de wasplaats. Daar worden haspels of 

zwenkarmen gemonteerd om ervoor te zorgen dat er geen slangen op de grond liggen;
• Er kan op meerdere plaatsen gewerkt worden zonder de hogedrukreiniger te moeten verplaatsen.
• Koudwater en/of warmwater
• Deze ‘op maat’ installatie word samengesteld naar wens van klant op basis van aantal gebruikers, werkdruk en 

wateropbrengst



HEFTRUCK KOPEN OF HUREN? 
Bel 0113-316822 of mail info@denoodgroep.com
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Takeuchi is de absolute top in minigravers en 
rupsladers. Vakmensen over de hele wereld 
vertrouwen blind op onze machines. Daarom maken 
we grondverzetmachines die altijd blijven doorgaan, 
100% betrouwbaar en onverwoestbaar. 
De lange levensduur en hoge restwaarde zorgen 
ervoor dat elke Takeuchi zich dubbel en dwars 
terugverdient.

Al onze machines zijn ontworpen met de mens als 
uitgangspunt. Krachtig, comfortabel en intuïtief - een 
verlengstuk van de professional. Alles werkt precies 
zoals je wilt dat het werkt. Daarnaast zijn er talloze 
uitbreidingen en maatwerkmogelijkheden.

Takeuchi is het resultaat van ruim 50 jaar innovatie 
en continue doorontwikkeling. Voor de Benelux 
vertalen we hoogstaande Japanse technologie naar 
oplossingen die in jouw werkgebied het beste 
presteren.

TakeuchI GRAAFMACHINES

MITSUBISHI HEFTRUCKS

Over de hele wereld vertrouwen mensen die van 
vorkheftrucks afhankelijk zijn op Mitsubishi. Als uw 
heftruck onze naam draagt, dan bent u verzekerd van 
de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Maar dat is nog niet alles. De wijze waarop wij, 
als uw erkende Mitsubishi Forklift Truck dealer, 
opereren, is ook uniek. U zult merken dat onze 
uiterst vaardige medewerkers waarschijnlijk 
dichterbij zitten dan u zou verwachten: dat geldt 
voor alles, van een uitzonderlijk breed assortiment 
aan apparatuur tot alle diensten die u nodig hebt, 
zoals verhuur en financiering.

GRAAFMACHINE KOPEN OF HUREN? 
Bel 0113-316822 of mail info@denoodgroep.com
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HOGEDRUKREINIGER DEFECT? 
Bel direct 0113-316822

HOGEDRUKREINIGERS

Als grootste service partner in Zeeland op het 
gebied van hogedrukreinigers is De Nood Groep 
altijd bij u in de buurt. Met onze haal- en breng 
service maken wij het U makkelijk; wij komen 
immers naar U toe. Deze service bieden we aan 
DOOR HEEL ZEELAND tegen vaste prijzen.
 
Ontzorgen; ter overbrugging van een reparatie 
kunnen wij een vervangende machine aanbieden. 
Dit zijn machines uit onze verhuur vloot die we in 
verschillende uitvoeringen in kunnen zetten.

Service partners:

Alle wielladers van Schäffer tillen bij lage gebruiksgewichten 
relatief zware lasten. Zo bedraagt de kiplast van de kleinste 
nieuwe machine van het type 2428 al ruim 1.000 kg.

Dit is mogelijk dankzij een speciaal geconstrueerde voorwagen. 
Die is lager in vergelijking met de standaardmachine en het zicht 
van de bestuurder op het gereedschap is verbeterd. 
De uitvoering van de hefcilinder is robuuster. 
Ook de materiaaldiktes van laadarm en consoles werden in 
overeenstemming met het toegenomen vermogen verhoogd.

De telescopische wielladers van Schäffer combineren de 
manoeuvreerbaarheid en het goede zicht van een knikbestuurde wiellader met de grote hoogte en reikwijdte van een 
conventionele telescopische lader. Steeds meer klanten kiezen voor een van de tien modellen met een bedrijfsgewicht tussen 
2,9 en 13 t. Op basis van de knikbesturing zijn de telescopische wielladers van Schäffer uitzonderlijk efficiënt inzetbaar. De 
achterwagen volgt het spoor van de voorwagen altijd exact. 
Het manoeuvreren is zeer eenvoudig en dankzij de hoge draaihoek is de wendbaarheid enorm.

WIELLADERS
SHOVEL NODIG? 
Verder zoeken is overbodig. Bel 0113-316822



RECONDITIONEREN

De Nood beschikt over een ruime voorraad 
machines voor verkoop en verhuur. Ook is er een 
groot magazijn met onderdelen. In de werkplaats 
reviseren de medewerkers machines, plegen 
onderhoud en voeren keuringen en spuitwerk 
uit. Keuringen en sommige onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden kunnen desgewenst ook 
bij de klant plaatsvinden. Aan iedere levering gaat 
een gestructureerd proces voor de technische 
uitvoering en controle vooraf.

Ook kunnen klanten bij de De Nood een 
onderhoudscontract afsluiten voor hun machines. 
“Door onze jarenlange ervaring kennen we de 
markt en kunnen we garantie geven op onze 
verkoop. Als een gebruikte machine technisch in 
topconditie verkeert en daarna opnieuw gespoten 
wordt, dan hoeft de klant in veel gevallen niet 
eens een nieuwe machine te kopen. Bij ons slaagt 
de klant altijd.”

VERHUURVERHUUR

Wij verhuren goed onderhouden machines. Door de centrale ligging 
van onze vestiging in Zeeland zijn wij in staat te allen tijde snel een 
passende machine te leveren. Ook zijn we flexibel vanwege eigen 
transportmiddelen. Onze medewerkers helpen u graag een juiste 
oplossing te vinden voor al uw huurvragen.

De machines van De Nood zijn eenvoudig te bedienen en handig 
in gebruik. Al deze machines zullen altijd en overal uw werk lichter, 
sneller en eenvoudiger maken! 

SNELSNEL
INZETBAARINZETBAAR
LAGE KOSTEN

NIEUW IN DE VERHUUR NIEUW IN DE VERHUUR 
de Hudson ECO

De Hudson Eco wordt o.a. gebruikt voor industriële reiniging van 
fabrieken en machines. Reinigen van straatwerk en muren. Verwijderen 
van graffiti, kauwgom en stickers en onderwaterreiniging van sluisdeuren.

Voor Na

Voor Na



Onze medewerkers zijn dagelijks onderweg te vinden. Onderhoud aan uw machine, reparatie van een storing 
of het vervangen van een hydrauliekslang. In veel situaties kunnen we dat ter plaatse uitvoeren. 

Zo wordt stilstand tot een minimum beperkt.
 

Desgewenst kunnen we met eigen middelen uw machines naar onze werkplaats halen voor reparatie.

U komt zelf naar ons toe Wij komen naar u toe Wij regelen het transport 
voor u door heel Zeeland

Breng- en ophaalservice

Een veelgebruikte optie voor hogedrukreinigers

Geïnteresseerd in onze producten?



DE NOOD GROEP:
CENTRAAL IN ZEELAND
ONZE SERVICE BINNEN
HANDBEREIK 


