
ECORUNNER  
FULL FLEKSIBILITET 
OG MANGE BRUKSOMRÅDER



Den nye EcoRunner gir deg høytrykk raskt der du trenger det. Spyleenheten er 
montert som et separat element i bilen og byttes ut ved hjelp av en gaffeltruck. 
Dette modulære designet gjør det raskt og enkelt å tilpasse høytrykksløsningen 
etter bruksområdet. 

Fordeler:

• Den modulære høytrykksenheten kan byttes ut raskt 
og enkelt. Den enkle Plug & Spray-løsningen gjør det 
mulig å utstyre bilen med en bruksklar høytrykks-
maskin (opptil 3000 bar eller 225 l/min) som passer 
til den aktuelle oppgaven. 

• Høytrykksmaskinen drives av bilmotoren via 
en integrert kraftfordelende girkasse. Girkassen 
fungerer som uavhengig drivenhet for bilen og 
høytrykkspumpen.  

• Et 24 V elektrisk system med E-EXI-grensesnitt for 
bruk i potensielt eksplosiv atmosfære er plassert 
direkte på høytrykksenheten.  

• Både høytrykksmaskinen og bilmotoren er fullsten-
dig innkapslet, noe som reduserer støynivået.  

• Bilen har totalvekt under 3,5 tonn og kan kjøres 
med førerkort klasse B.  

• Det er godt med oppbevaringsplass til verktøy,  
arbeidsklær og annet utstyr.  

• Tilhengerfestet gjør det mulig å få med seg en 
vanntank eller en annen høytrykksmaskin.  

• Uten høytrykksenheten kan bilen brukes som en 
vanlig varebil. 
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Tekniske spesifikasjoner

Høytrykksenhet 250M 250Z 250ARP *

Maks. trykk 2.000 – 3.000 bar 750 – 1.500 bar 170 – 300 bar

Maks. volumstrøm 20 l/min 60 l/min 235 l/min

Nødvendig drivkraft 92 - 103 kW 105 - 107 kW 101 - 106 kW

Biltype Mercedes Sprinter 319 CDI Mercedes Sprinter 319 CDI Mercedes Sprinter 319 CDI

Bilens bruttoeffekt 140 kW 140 kW 140 kW

* Bruk av skittent vann
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