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De basis bestaat uit een TRAILERPACK die uit te breiden is met een geïntegreerde watertank,  

haspels, steamPLUS systeem, aggregaat, etc.. Een TRAILERPACK kan als “stand alone”unit maar ook 

als complete HOGEDRUKTRAILER worden geleverd of worden ingebouwd in een bedrijfsauto.

Het TrailerPack concept...
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In de praktijk... 
Hogedrukreiniging is onder andere toe te passen bij:

Uitgevoerd als hogedruktrailer
Een TRAILERPACK kan af fabriek worden ingebouwd in een degelijke, speciaal voor meclean gebouwde 

aanhanger met mooie afgeronde hoeken en extra verstevigd chassis. Hierdoor ontstaan een fraai vorm-

gegeven HOGEDRUKTRAILER met afsluitbare achterdeuren die toegang geven tot de controleruimte met  

bedieningspaneel, slanghaspel(s), brandstoftank en opbergmogelijkheid voor lansen en veiligheidskleding. 

Aan de zijkant van de aanhanger is een opgaande zijklep gemonteerd waarachter zich de motorruimte 

bevindt en waar de watertank wordt geïnstalleerd.

Inbouwen in bedrijfsbus
Een TRAILERPACK is eenvoudig te plaatsen in bijna elke bedrijfsauto. Standaard zijn hijsogen, hefkokers en  

bevestigingsbeugels aangebracht zodat de TRAILERPACK ( met of zonder geintegreede watertank en  

haspels ) in een handomdraai is vast te zetten op de laadvloer, en indien nodig ook weer makkelijk is te 

verwijderen.
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Watertank
Alle TRAILERPACKS kunnen worden voorzien van watertanks variërend van 500 tot 1000 liter die onder of achter de  

TRAILERPACK worden gemonteerd.

Haspels
Op een TRAILERPACK kunnen RVS of kunststof haspels worden geïnstalleerd die met de hand zijn op te rollen of 

automatisch oprollen door middel van veer-, electrische-, of hydraulische aandrijving ( slanglengte van 10 tot 100 

meter ).

SteamPLUS® technologie
Revolutionaire, door meclean ontwikkelde technologie die de ongekende reinigingseigenschappen van stoom met 

hoge druk combineert.

 

Door water onder hoge druk te “oververhitten” onstaat stoom met een temperatuur van 150 ºC die met hoge druk  

( 200 bar ) op het te reinigen oppervlak wordt gespoten. Omdat de “impact” ( of inslag ) van stoom veel kleiner is 

dan die van water is het met “SteamPLUS” mogelijk om oppervlakken die gevoelig zijn voor beschadiging ( zoals 

o.a. kunstwerken, monumenten, oude gevels, etc.. ) zonder beschadigingen en zonder reinigingsmiddelen schoon 

te maken ! Daarnaast geeft SteamPLUS verbluffende resultaten bij het ( zonder chemie ) verwijderen van graffity, 

kauwgom, wegbelijning, verf, bitumen, roet, olie, etc..

 

Elke TRAILERPACK is af fabriek uit te breiden met SteamPLUS en wordt in dat geval uitgerust een simpele draaiknop 

om te kiezen voor “gewone” hogedruk of voor SteamPLUS.

 

Aggregaat
In een TRAILERPACK is een door de dieselmotor aangedreven aggregaat in te bouwen om bijvoorbeeld het water- 

terugwinsysteem aan te sluiten of om electrisch handgreedschap te kunnen gebruiken.

Water-terugwin systeem
Met het door Meclean ontwikkelde water-terugwinsysteem wordt het spuitwater afgezogen of opgevangen en via 

een filterunit terug in de watertank gepompt. Hierdoor ontstaat een geheel gesloten milieuvriendelijk systeem waar-

bij geen watertoevoer nodig is en er geen vervuild water in het milieu terechtkomt.

Accessoires
Het uitgebreide assortiment accessoires omvat o.a. : hogedrukpistolen, spuitlansen, nozzles, vuilfrezen, graffity- 

verwijderingstools, oppervlaktereinigers, rioolslangen/nozzles,  beschermende kleding/laarzen/handschoenen, 

telescooplansen, etc…

Uitgevoerd als hogedruktrailer

• gevelreinigen 

• graffity verwijderen (Steam PLUS) 

• kauwgom verwijderen (Steam PLUS) 

• oppervlaktereiniging

• dakpannen reinigen  

• wegbelijning verwijderen (Steam PLUS)  

•  reinigen van opslagtanks  

• reinigen van (staal)constructies

• reinigen van machines 

• natstralen met straalgrit/zand 

• verf- of bitumenverwijderen (SteamPLUS) 

• etc...



Service, onderhoud en garantie
Service en reparaties worden binnen 24 uur door onze eigen service-afdeling  
behandeld.  De vier over de BeNeLux verspreide servicepunten garanderen een 
uiterst korte responstijd waardoor onnodige stilstand wordt vermeden. De standaard 
fabrieksgarantie is 12 maanden ( te verlengen naar 24 of 36 maanden ).

Demonstratie?
We laten u graag kennismaken met de TRAILERPACK 
die bij uw wensen past. Neem vrijblijvend contact op 
met meclean nederland bv voor een afspraak in onze 
showroom of een demonstratie op locatie.

Leasen bij Meclean
Leasen geeft u de vrijheid om te blijven ondernemen 
en is zeker met een relatief lage rente een interessant 
alternatief voor kopen. Meclean kan u desgevraagd 
een interessante lease-optie aanbieden.

    

Werkdruk  200 bar            200 bar            350 bar            350 bar            350 bar            500 bar            500 bar            500 bar
Watercapaciteit 21 ltr/min         30 ltr/min         18 ltr/min         21 ltr/min         25 ltr/min         15 ltr/min          21 ltr/min         35 ltr/min
Watertemperatuur 150 ºC              150 ºC             150 ºC              150 ºC             150 ºC              150 ºC               150 ºC             150 ºC
Dieselmotor  20 Kw               20 Kw               26 Kw               26 KW              26 Kw               26 Kw                30 Kw              38 Kw
Brandervermogen 110 Kw             110 Kw             110 Kw            110 Kw             110 Kw             110 Kw              110 Kw            2x 110 Kw
Gewicht  570 kg              585 kg              655 kg             665 kg              675 kg              690 kg              730 kg             970 kg
Afmetingen  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  142 x 90 x 100 cm  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inhoud brandstoftank v.a. 40 liter       v.a. 40 liter      v.a. 40 liter      v.a. 40 liter      v.a. 40 liter       v.a. 40 liter       v.a. 40 liter      v.a. 40 liter

Specificaties TrailerPack

Betrouwbare techniek...
De robuuste aanblik van een TRAILERPACK is kenmerk-
end voor onze kijk op techniek en de wijze waarop we  
hogedrukunits bouwen.  Door consequent te kiezen voor 
kwali-teitscomponenten zoals een watergekoelde diesel- 
motor van Lombardini, Interpump hogedrukpomp, een 
RVS brander én door zoveel mogelijk mechanische  
techniek toe te passen kunnen we u maximale zekerheid en een  
minimum aan stilstand garanderen. 

basisunit




