
EIGENSCHAPPEN

Ultra-betrouwbare, hoogtechnologische 
motor met kogellagers.

Regelbare luchtdruk

Multi-directionele persluchtinlaat 360°: 

- betere stabiliteit op horizontale  
  oppervlakken 
- betere bewegingsvrijheid in 
  het voertuig

Werkt reeds op 4 bar i.p.v.
de 6,5 bar die andere guns
minimum nodig hebben.

Beschermplaatje verhindert dat 
vuil in motor wordt gezogen. 
Extra dichting ter bescherming van de 
motor.

Geluidsarmer dan de
traditionele reinigingspistolen.

Met extra schroefdraad in het deksel
(gepatenteerd) waarop o.a.
onze 600 en 1000 ml Tex-Spray flessen 
bevestigd kunnen worden.

Eenvoudig afneembaar
borsteltje.

4 6,5 

De ‘Ball Technologie’ werkt met een ‘kogelbal’ i.p.v. met een metalen tube.
Hierdoor kan u de gun al gebruiken vanaf 4 bar werkdruk i.p.v. 6 à 7 bar voor 
de klassieke guns. De nieuwe hoogtechnologische motor staat garant voor een 
storingsvrije werking. Na jaren onderzoek eindelijk een cleaning gun die de job keer 
op keer blijft doen, zonder pannes.

ball booster  3e generatie

referentie
888.000.240

gewicht
850 g

inhoudscapaciteit
1 L

verpakking
8 stuks per karton

werkdruk
4 tot 10 bar

luchtverbruik
170 L / min bij 4 bar 
202 L / min bij 5 bar 
241 L / min bij 6 bar

technische fiche 

Het borsteltje zorgt voor een veiligheidsafstand 
van 2,5 cm tussen oppervlak en pistool = geen 
risico om oppervlak of pistool te beschadigen

veiligheids-afstand

gepatenteerd
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De Extractor wordt gemonteerd op de Ball Booster en via één van de meegeleverde 
adaptors aangesloten op de slang van een stof/waterzuiger. De injectie van product 
onder hoge druk (perslucht) maakt het vuil onmiddellijk los. Op hetzelfde moment 
zuigt de stof/waterzuiger de vuiloplossing weg. Het resultaat is een perfect schoon 
en sneldrogend oppervlak. Fantastische resultaten voor dieptereiniging van tapijt 
en zetelbekleding.

EIGENSCHAPPEN
Veilig: de gebruiker ademt geen dampen van product in

Sneldrogend oppervlak

Beter resultaat dan injectie/extractie machines

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Uiterst efficiënt voor het verwijderen van allerhande vuil, stof, vetten,... op moeilijk te reinigen plaatsen of materialen:

- interieur van wagens, moto’s, boten
- ventilatieopeningen en airco 
- dashbord

- tapijten (textiel en kunststof) 
- rond autozetels en achterbank
- rond de versnellingspook 

- onder de motorkap en in deurscharnieren
- handschoenkastje en opbergvakken 
- velgen

ball booster                    +                     extractor                =            unieke reinigingsmethode voor tapijt en zetelbekleding !

+
aansluiting
stof/waterzuigerslang

aansluiting 
perslucht

=

extractor  the missing linktechnische fiche 

referentie
888.000.324

breedte zuigmond
7 cm

inclusief
4 adaptors voor
stofzuigerslangen


