
 

Handleiding mobiele hogedrukreiniger  

200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp – 8.6 kW) 

Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. 
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1. Veiligheidsinstructies 

 
Deze mobiele hogedrukreiniger is benzine aangedreven en geschikt voor onafhankelijk gebruik voor 

lokale doeleinden. Met de speciale lansen en hoge druk is deze machine geschikt voor de grote 

schoonmaakklus. Deze handleiding bevat richtlijnen voor gebruik, onderhoud en transport. Wanneer 

u deze machine ophaalt, zult u worden geïnstrueerd door een medewerker van het verhuur bedrijf. 

Maak met deze machine geen geverfde oppervlakken schoon.  

1.1 Veiligheidsinstructies voor transport 

 

- Deze aanhanger heeft een eigen kenteken. 

- Controleer of het voertuig de aanhanger mag trekken. 

- De bestuurder moet in het bezit zijn van rijbewijs B-E. 

- U moet minimaal 18 jaar zijn om deze aanhanger te mogen transporteren. 

- De maximale snelheid op de snelweg is 90 km/u. 

- De maximale snelheid binnen de bebouwde kom is 50 of 30 km/u. 

 

1.2 Veiligheidsinstructies voor gebruik 

 

- Elke gebruiker moet voldoende getraind zijn in het gebruik. 

- Draag veiligheidsschoenen en veiligheidshelm met vizier. 

- De gebruiker moet minimaal 18 jaar of ouder zijn. 

- Volg de instructies op de stickers van de machine. 

- Richt de lans nooit op een persoon of dier. 

- Gebruik de machine alleen in daarvoor bestemde gebieden. 

- De machine is geen speelgoed. 

- Leen de machine niet zomaar uit. 

- Volg de instructies goed op. 

  



 

2. Onderdelen mobiele hogedrukreiniger 

 

1. Koppeling 

2. Handrem met oplooprem 

3. Neuswiel 

4. Hondamotor 

5. Haspel met slang 

6. Lansen in lanshouder 

7. Water tank 

8. Wiel keg  

 

3. Mobiele hogedrukreiniger vervoeren 
Let op! Het trekkende voertuig moet minimaal 1500 kg mogen trekken. 

Waarschuwing! Controleer of u in het bezit bent van een B-E rijbewijs. 

3.1  Aankoppelen 

1. Draai het neuswiel omhoog. 

2. Plaats het voertuig met de trekhaak onder de koppeling. 

3. Draai het neuswiel omlaag, de koppeling zal bevestigd worden aan de trekhaak. 

Let op! Controleer of de koppeling goed aan de trekhaak is bevestigd, u moet een “klik” 

gehoord hebben.  

4. Draai de klem van het neuswiel open om het neuswiel omhoog te halen. 

Let op! Het neuswiel moet naar achteren gericht zijn. 

5. Draai de klem van het neuswiel goed vast. 
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3.2 Stekker aansluiten 

1. Plaats de stekker in de aansluiting 

2. Bevestig de breekkabel aan de trekhaak. 

Let op! Draai de breekkabel niet om de koppeling. 

3. Controleer de werking van de verlichting. 

 

3.3 Omkeren 

1. Controleer of er voldoende ruimte is om te draaien. 

Let op! De oplooprem werkt automatisch bij het achteruit rijden. 

 

3.4 Afkoppelen 

1. Zet de machine op een vlakke ondergrond. 

2. Plaats de wiel keg voor en achter een wiel. 

3. Verwijder de stekker uit de aansluiting. 

4. Verwijder de breekkabel van het voertuig. 

5. Draai de neuswielklem los, en plaats het neuswiel op de grond, en draai de klem vast. 

6. Maak de koppeling los van het voertuig door de hendel omhoog te halen.  

7. Draai het neuswiel omhoog zodat de koppeling omhoog komt. 

8. Zet de aanhanger op de handrem. 

9. Zet het trekkende voertuig weg. 

4. Gebruik 

4.3 Voor gebruik  

Controleer op beschadigingen, slijtage en lekken. Neem contact op met de verhuurder in het 

geval van beschadigingen, slijtage of lekken. 

4.3.1 Brandstof niveau 

Waarschuwing! Niet bijtanken in niet geventileerde ruimtes! 

Gevaar! Roken en open vuur verboden! 

Waarschuwing! Motor kan heet zijn! 

Let op! Wees er zeker van de motor uit is! 

1. Maak de ruimte rond de vulopening schoon. 

2. Maak de brandstofdop open. 

3. Controleer brandstof niveau. 

4. Vul indien nodig de brandstof bij, en draai de dop weer dicht. 

Let op! Tank inhoud is 6,5 Liter. 

Let op! Gebruik alleen ongelode benzine. 

Let op! Verwijder gemorste benzine. 

 



 

4.1.2 Olie niveau 

Let op!  Controleer 5 minuten na het uitzetten het oliepeil. 

Let op!  Zorg dat de motor uit staat. 

1. Plaats de machine op een horizontale ondergrond. 

2. Maak de ruimte rondom de peilstok schoon. 

3. Draai de peilstok open en haal het eruit. 

Let op! Zorg ervoor dat de motor uit staat! 

4. Maak de peilstok schoon, en plaats deze terug. 

5. Draai de peilstok weer open, haal het eruit en controleer het olie niveau. 

Let op! Olie niveau moet binnen de MIN – MAX liggen! 

6. Vul indien nodig de olie bij. 

Let op!  Zorg ervoor dat u de juiste olie gebruikt! 

7. Plaats de peilstok terug.  

4.1.3 Olie niveau pomp 

1. Controleer het olieniveau van de pomp dagelijks. 

Let op! Het olieniveau moet tot het midden van het kijkglas reiken. 

2. Neem contact op met de verhuurder wanner het olie niveau onder het midden is. 

4.1.4 Verwisselen van lans 

Let op! De mobiele hogedrukreiniger heeft twee lansen: 

1. Een normale lans met verstelbare nozzle voor: normaal, laag en intensieve reiniging. 

2. Een Turbo Nozzle voor maximale druk voor intensieve reiniging. 

Hoe verwisselen: 

1. Zet de motor uit. 

2. Knijp in de trekker zodat er geen druk meer op de slang staat. 

3. Draai de lans koppeling los. 

Let op! Zorg ervoor dat er geen zand in de slang komt, dit vermindert de druk. 

4. Verwissel de lans en draai de slang met de hand vast. 

 

4.1.5 Vul de tank met water  

1. Draai het deksel open. 

2. Vul de watertank met schoon (leiding-)water. 

Let op!  Vul de tank alleen met water. Voeg geen schoonmaakmiddelen o.i.d. toe. 

3. Draai het deksel weer dicht. 

  



 

4.2 In gebruik 

Let op!  Raadpleeg de originele Honda GX390 handleiding als meer informatie gewenst is. 

4.2.1 Het starten van de motor. 

 Let op! Start de motor niet in een niet-geventileerde ruimte. 

Pas op! Start de motor alleen met de contactsleutel. 

1. Zet de gashendel naar links. 

2. Zet de choke hendel helemaal naar links. 

Let op! Dit is niet nodig wanneer het buiten warm is, of als de motor warm is. 

3. Zet de brandstofschakelaar naar rechts. 

4. Draai de contactsleutel naar “ON”. 

Let op! Ampère lampje zal gaan branden. 

5. Draai de contactsleutel naar “START” om de motor te starten.  

Let op! Ampère lampje gaat uit wanneer de motor loopt. 

Pas op! Zet de motor onmiddellijk uit als het Ampère lampje blijft branden en neem contact 

op met de verhuurder. 

Let op! Start de motor niet langer dan 5 seconden als hij niet start. En wacht 10 seconden 

voordat opnieuw gestart wordt.  

6. Zet de choke hendel naar rechts als de motor warmer wordt. 

4.2.2 De motor uitzetten. 

1. Zet de gashendel naar rechts. 

2. Zet de contactsleutel naar “OFF”. 

3. Haal de sleutel uit het contact. 

Gevaar! Laat de machine niet onbeheerd achter met de sleutel in het contact. 

4. Zet de brandstofschakelaar naar links. 

4.2.3 Automatisch olie alarm 

Let op! Ter bescherming van de motor valt de motor uit, wanneer er te weinig olie aanwezig is. Het 

lampje “Oil alert” zal gaan branden. 

1. Check olie niveau (zie paragraaf 3.2.1) en vul indien nodig bij. 

Let op! Neem contact op met de verhuurder als de machine olie blijft lekken, start de motor 

niet opnieuw. 

2. Als de motor geen olie lekt, start de motor opnieuw. 

  



 

4.2.4 Werken met de machine 

1. Trek aan de slang om de haspel af te rollen. 

2. Richt de lans op het schoon te maken oppervlak. 

Pas op! Voorkom enige schade, richt niet op een geverfd oppervlak of schoenen. 

3. Knijp in het handvat. 

4. Hoe verder u het handvat inknijpt hoe hoger de druk. 

Let op! Maximale druk is 200 BAR. 

Waarschuwing! Richt de lans niet op zwakke oppervlakken. 

5. Houd de lans minimaal 5 tot 10 cm van het schoon te maken oppervlak en beweeg het 

langzaam. 

5. Onderhoud 

5.1 Vervang het luchtfilter 

Inspectie 

Een vuil luchtfilter zal de luchtstroom beperken naar de carburator wat invloed heeft op het motor 

vermogen. Verwijder de beschermkap van het filter en inspecteer de filter. Maak het schoon en 

vervang vuile gedeelten. Vervang altijd vuile filters. Indien uitgerust met een oliebad luchtfilter 

controleer dan ook het oliepeil. 

Het filter schoonmaken 

1. Draai de vleugelmoer van het deksel open, en haal het deksel eraf. 

2. Draai de vleugelmoer van het filter open, en verwijder het filter. 

3. Verwijder het papieren filter van het schuim filter. 

4. Controleer beide filters en vervang indien nodig. 

 

5.2 Het waterfilter schoonmaken 

Inspectie 

Een vuil water filter zal de waterstroom naar de lans beperken. 

Het filter schoonmaken en verwijderen 

1. Verwijder de dop en controleer het filter. 

2. Maak het vuile filter schoon. 

Let op! Vervang altijd beschadigde filters. 

 

 

 

 

 



 

6. Na gebruik 

6.1 Tijdelijk stilstand 

1. Haal de hele slang van de haspel. 

2. Plaats de lans terug in de houder. 

3. Zet de gashendel helemaal naar rechts. 

4. Zet de contactsleutel naar “OFF”. 

5. Haal de sleutel uit het contact. 

6. Bescherm de machine tegen beschadigingen en gebruik. 

 

6.2 Antivries bescherming 
1. Koppel de lans los van de slang. 

2. Zet de hendel voor watertoevoer verticaal. 

3. Start de motor. 

Let op! Laat de motor kort stationair lopen. 

4. Zet de motor uit wanneer er antivries uit de lans komt in plaats van water.  

5. Zet de hendel voor watertoevoer horizontaal. 

6. Machine is klaar voor transport. 

6.3 Schoonmaken voor transport 

1. Maak de machine schoon met lage druk, maximaal 6 bar. 

2. Houd de slang strak tijdens het oprollen van de haspel. 

3. Zet de lans uit en plaats hem in de houder. 

4. Zet de machine op een eenvoudig te bereiken plek weg. 

 

 


