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i-wash

Urenlang glazenwassen met een watergeleidende steel kan een 

enorme belasting zijn voor het lichaam. Door het juiste materiaal 

te gebruiken kunt u uw gezondheid sparen en veiliger en 

effi ciënter werken. Maak kennis met de i-wash, een verzameling 

lichtgewicht watergeleidende stelen van carbon met accessoires 

die perfect zijn voor professionele glazenwassers. De i-wash 

is het meest geavanceerde wassteelsysteem op de markt. 

Het is gebruiksvriendelijk, zeer effi ciënt en veelzijdig, omdat de 

onderdelen gewoon vast- en losgeklikt kunnen worden. 

De i-wash wordt volledig gebruiksklaar geleverd.

Gebruiksvriendelijk, 
efficiënt en veelzijdig

i-wash



De perfecte steel 
voor elke klus

De stijfheid en het gewicht van de steel 
zijn van invloed op uw prestaties. De i-wash 

heeft drie soorten watergeleidende stelen 
waaruit u kunt kiezen en twee verlengings- 

stelen. U kunt dus een bijpassende steel 
kiezen afhankelijke van het type klus, uw 

werkuren en de werkhoogte.

i-wash Basic Reach 
Perfect voor een snelle start. 

i-wash Pro Reach 
Onmisbaar voor het 
werken op hoogte

Powerwash 
De best gebalanceerde 
hogedruksteel op de markt 

Verlengingssteel
Bereik tot wel 18,5 meter 
hoog
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Belangr� ke 
functies

Modulaire verlengstukken
De i-wash is telescopisch en modulair. 
U kunt zo veel verlengstukken aan 
de steel toevoegen als u nodig heeft. 
De diameter van de handgreep blijft 
hetzelfde, hoeveel verlengstukken u 
ook gebruikt. Alle onderdelen hebben 
een dop aan het uiteinde om de 
carbonvezel te beschermen, 
waardoor ze extra duurzaam zijn.

Slimme klemmen
Met de hightech slimme klemmen 
wordt voorkomen dat onderdelen 
gaan draaien. Ze blijven de gehele 
levensduur van de steel betrouwbaar 
en gemakkelijk in gebruik. Met deze 
klemmen kunt u de steel binnen 
enkele seconden eenvoudig 
uitschuiven en weer inschuiven. 

i-suit
Door de i-wash in combinatie met 
de i-suit te gebruiken, kunt u 20% 
sneller werken aan grote klussen 
zonder uw lichaam zwaar te 
belasten. Vermindert de werklast 
en fysieke belasting met 50%.

Visuele waarschuwing
Schuif uw steel nooit te 
ver uit dankzij het visuele 
waarschuwingssysteem aan 
het uiteinde van de steel.

Efficiënt systeem met 

snelkoppeling
De i-wash heeft een snelkop-
pelingssysteem, zodat u borstels 
en accessoires snel kunt omwisselen 
om kostbare tijd te besparen.

Slangbeheer
De slang loopt door de binnenkant 
van de steel, zodat hij nooit in de 
war raakt. Als u een borstel wilt 
verwisselen, kunt u de slang binnen 
enkele seconden verwijderen. 
Trek de rode vergrendelingsclip 
eruit, duw de zwarte kraag naar het 
T-stuk toe, houd deze vast terwijl u 
de slang eruit trekt en klaar is Kees.

Er zijn twee 
versies van de i-suit 

beschikbaar voor 
de i-wash en de 

powerwash 



i-wash 
Pro Reach

Reik verder
Dankzij de stijve en zeer lichte 

uitschuifbare stelen van carbonvezel 
kunt u voor elke klus de juiste lengte 
gebruiken. Zo kunt u effi ciënt werken 

om tijd te besparen. Verlengstuk 1 
heeft drie stelen en geeft 4,10 meter 

extra lengte. Verlengstuk 2 geeft 
u 1,80 meter extra per steel. 

De maximale werkhoogte die u 
kunt bereiken met alle verleng-

stukken is 18,5 meter. 

Hoge stijfheid

De Pro Reach is de meest robuuste 
kortere steel op de markt. Hij heeft 

een hoge stijfheid, zelfs als u 
alle verlengstukken tot wel 

18,5 meter gebruikt. 

Neem hem overal mee naartoe

De ingeschoven lengte zonder de 
borstel is slechts 1,57 meter. 

Hij past dus in elk busje.

Veiligheid

Met een bereik van tot wel 
18,5 meter kunnen glazenwas-

sers met beide voeten op de 
grond ramen wassen. 

Materiaal

High Modulus 3K carbonvezel

Behendig 
en licht



i-wash Basic Reach

De i-wash Basic Reach is de 
perfecte instapsteel om snel 

aan de slag te gaan

i-wash 
Basic Reach

Verlenging

De Basic Reach heeft 6 steellengtes, 
vanaf 1,57 meter tot een maximaal 
verlengde lengte van 8,05 meter.

Neem hem overal mee naartoe

De ingeschoven lengte zonder 
de borstel is slechts 1,57 meter. 

Hij past dus in elk busje.

Werk vanaf de grond

Met een werkhoogte van 9,5 meter 
is de i-wash Basic Reach de 

perfecte steel voor werk vanaf 
de grond.

Materiaal

65% carbonvezel

Volledige 
controle



Power Wash

Power Wash

De best gebalanceerde  
hogedruksteelop de markt. 

Makkelijk te gebruiken

De Power Wash wordt volledig  
gemonteerd geleverd. U hoeft  

alleen de spuitmond op het  
uiteinde te zetten.

Werkhoogte

De maximale werkhoogte is 8 meter.

Werken met extreme temperaturen

De Power Wash kan werken met 
temperaturen van -10°C to 100°C.

Buitenmuren schoonmaken

Met 200 bar biedt de Power Wash een 
oplossing voor elke hogedrukreinigings- 
taak! Buitenmuren maakt u eenvoudig 

schoon zonder hoogwerker. 

Ergonomisch werken 

Samen met de extra hogedrukbuis  
van de i-suit kunt u ergonomisch  

werken en betere prestaties leveren. 
Daarnaast houdt dit hulpstuk de  

Power Wash in balans.

Stabiel 
en effectief

Volledige 
controle



1
year

W

ARRANTY

Technische specifi caties

 i-wash Basic Reach i-wash Pro Reach Power Wash
 6 onderdelen (1 tot 6) Onderdelen (1 tot 6)

Materiaal 65% carbonvezel  100% carbonvezel  65% carbonvezel 

Werkbereik  9,5 m 9,5 m 8 m

Uitgeschoven lengte 8,1 m 8,1 m 6,5 m

Ingeschoven lengte 1,57 m 1,57 m 1,80 m

Gewicht 1800 g 1690 g 4110 g

Diameter handgreep 37 mm 37 mm 37 mm

Telescopisch verlengstuk - Onderdelen 7 tot 9   -
  Steellengte 4,10 m. 
  Werkhoogte tot 13,5 m
  Onderdeel 10 
  Steellengte 1,80m. 
  Werkhoogte tot 18,5m

Extra's Wordt geleverd met GRATIS mediumzachte borstel,   -
 zwanenhals met snelkoppeling, steelhoes die 
 geschikt is voor alle seizoenen en verbindingsstuk.
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Een gereedschapskist voor elke klus
Een goed uitgeruste gereedschapskist 
is essentieel voor verschillende 
glasbewassingstaken. De i-wash 
heeft voor elke klus een oplossing, 
gecombineerd in één handige 
gereedschapskist. De gereedschaps- 
kist bevat accessoires, borstels, 
zwanenhalzen, verlengstukken, een 
onderdeel voor draaibewegingen, 
spuitsystemen en reserveonderdelen. 


