
Wir beraten Sie gerne: www.stihl.de

 Standaard, a Hou bij het gebruik van de STIHL hogedrukreinigers rekening met de plaatselijke voorschriften voor afvalwater,  
b Maximaal toegelaten systeemdruk, c RE 120/130 PLUS met doseersysteem

Hogedrukreinigers van de compactklasse a RE 90 RE 100 RE 110 RE 120 RE 130 PLUS Onberispelijke accessoires

Werkdruk ( bar ) 100 110 110 125 135 Roterende wasborstel 
Voor een grondige  
reiniging. 160 mm  
diameter, instelbare  
werkhoek.

Vlakreiniger   
RA 101 
Voor grote horizontale  
en verticale vlakken.  
Met verlengstuk voor  
de spuitlans.

Vlakwasborstel 
Voor kwetsbare opper- 
vlakken. 280 mm breed,  
met rubber lippen en  
hogedrukmond.

Buisreinigingsset 
Voor buizen met een  
kleine diameter.  
15 m lang, met  
sproeier.

Max. druk ( bar ) b 120 120 120 140 150

Min. waterdebiet ( l /u ) 350 380 380 400 420

Max. waterdebiet ( l /u ) 520 440 440 500 500

Opgenomen vermogen (kW) 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3

Netspanning ( V /fase/ Hz ) 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50 230 / 1~ / 50  

Hogedrukslang (lengte in  m ) 6 6 7 8 9

Lengte van de sproei-uitrusting (cm) 90 90 107 107 107

Borstelloze inductiemotor –    

Aluminium hogedrukpomp     

Vlakstraalmond (instelbaar)     

Rotorjet     

Draaibare straalbuis     

Antitorsiekoppeling op het pistool     

Sproeiset voor het reinigingsmiddel c    – –

Uittrekbare telescoopgreep – –   

Snelkoppeling aan de hogedrukuitgang – –   –

Opklapbaar bergvak – –   

Sproeiset met doseerfunctie voor het reinigingsmiddel – – –  

Hogedrukslang met stalen mantel – – –  

Slanghaspel – – – – 
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Aan kwaliteit beleef je plezier. Zeker wanneer het werk  
vlot gaat en het resultaat gezien mag worden. Met de  
STIHL hogedrukreinigers kan je jouw woning, tuin en  
auto gemakkelijk schoonmaken. Dankzij de doordachte 
details, de hoogwaardige uitrusting en het ergonomische 
design ben je zeker van een hoog comfort. 

Ook van deze machines mag u de betrouwbare STIHL 
kwaliteit verwachten. De zo goed als geruisloos  
werkende motor toont keer op keer zijn grote kracht.  
De hoogwaardige materialen van de pompkop  
kunnen zeer hoge belastingen aan. De nieuwe  
hogedrukreinigers van STIHL hebben niet alleen een  
lange levensduur, maar bezorgen je ook veel plezier.
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Onberispelijk doordacht.  
De varianten van de compactklasse.

Onberispelijke kwaliteit.  
De straalkracht van STIHL.

Onberispelijk  
design.

STIHL hogedrukreinigers  
RE 90, RE 100, RE 110,  
RE 120, RE 130 PLUS

We geven je graag advies: www.stihl.be of www.stihl.nl

Onberispelijk praktisch. De productvoordelen.

1 Inductiemotor 
  De borstelloze inductiemotoren in de STIHL  

hogedrukreinigers zijn erg degelijk en hebben een 
lange levensduur. (RE 100, RE 110, RE 120,  
RE 130 PLUS) 

2 Aluminium hogedrukpomp 
  Alle hogedrukreinigers zijn uitgerust met een  

hoogwaardige hogedrukpomp uit aluminium met 
roestvrijstalen zuigers. 

3 Vlakstraalsproeier en rotorjet   
  De twee standaard sproeikoppen hebben voor elk  

type van vuil een geschikte en doeltreffende instelling.

4 Draaibare spuitlans   
  De richting van de hogedrukstraal kan voor elk werk 

optimaal ingesteld worden. 

5 Antitorsiekoppeling   
  De snelkoppeling maakt het mogelijk om de pistolen 

snel aan te sluiten en te lossen, en voorkomt dat de 
hogedrukslang opkrult. 

6 Telescoopgreep     
  De verstelbare aluminium greep bespaart plaats bij  

de opslag en is praktisch bij het transport. 

7 Transportgreep     
  De tweede greep maakt het eenvoudiger om de  

machine te dragen en op te bergen. 

8 Opbergvak   
  Hier kan je sproeikoppen en kabels in opbergen  

zodat de accessoires altijd binnen handbereik zijn. 

9  Hogedrukslang met stalen mantel 
  Gebruiksgemak voor vele jaren dankzij de stevige 

slang. (RE 120, RE 130 PLUS) 

10 Slanghaspel   
  De haspel van de RE 130 PLUS maakt het mogelijk  

om de slang met één hand op te rollen en de machine 
op die manier handig op te bergen.  

Onberispelijk flexibel.  
De nieuwe hogedrukreinigers van STIHL.

Met de STIHL hogedrukreinigers RE 90, RE 100, RE 110,  
RE 120 en RE 130 PLUS kan je tuinmeubels, voertuigen,  
muren en vloeren moeiteloos en comfortabel reinigen. Voor  
elke opdracht heeft de compactklasse de juiste uitrusting.  
Dit alles in de vertrouwde kwaliteit van STIHL. Dat blijkt uit  
de comfortabele bediening, de stevige materialen en het  
stralende resultaat.

Krachtige werking:  
de standaard  
sproeiset voor het  
reinigingsmiddel 
heeft een zeer  
intensieve werking.

Vanuit de juiste 
hoek: roterende 
wasborstel  
met instelbare 
werkhoek.

Uiterst doeltreffend: de krachtige rotorjet verwijdert zelfs 
hardnekkig vuil.

Kwaliteit en 
vermogen.
Voor elke vereiste is er een  
geschikte hogedrukreiniger.



Onberispelijk veelzijdig. 
De nieuwe hogedrukreinigers 
van STIHL.

Comfortabele  
bewegingsvrijheid.  

Met de tot negen  
meter lange slang. 

Grote vlakken snel en 
spatvrij reinigen. Met de 
vlakreiniger RA 101. 

Veelzijdige gebruiks-
mogelijkheden.  

Door de instelbare 
vlakstraalsproeier.Verticale vlakken  

spatvrij schoonmaken. 
Met de vlakreiniger  
RA 101.

Verborgen vuil  
verwijderen. Met de 
buisreinigingsset.

Comfortabel werken. 
Dankzij gebruiks-
vriendelijkheid.  

Doeltreffende reiniging. 
Met de krachtige  
hogedrukreinigers  
van STIHL.

Een grondige  
schoonmaak die het 
schoon te maken  
oppervlak respecteert. 
Met de roterende  
wasborstel.


