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BLUE KING 
 

Comfort, duurzaamheid en efficiëntie gecombineerd in één spuitpistool 

Krachtig reinigen met minder water 

 

 
 

 

 

De Blue King is een uitstekend reinigingspistool 
met veel speciale eigenschappen. 
 

Met zijn compacte formaat en ergonomische 
handgreep ligt hij comfortabel in de hand. Het 
fluweelzachte rubberen oppervlak biedt extra 
comfort. 
 

Het spuitpatroon van de Blue King is 
ongeëvenaard. Door de nauwkeurig 
gepositioneerde nozzle-tip is er een zeer 
gelijkmatig sproeibeeld. Met de trekker kan 
daarbij de vorm van de straal eenvoudig en snel 
worden veranderd van een brede kegel naar een 
smalle puntstraal. Met de stelschroef aan de 
achterkant is een persoonlijke afstelling van het 
spuitpatroon en de positie van de hendel 
mogelijk. Met de uitklapbare clip kan dit snel en 
zonder gereedschap worden gedaan. 
 

De spuitmond heeft het nieuwe revolutionaire 
platte AKBO-ontwerp. Dat zorgt voor een perfect 
spuitpatroon zonder druppelen, zelfs bij het 
gebruik van de breedste straal. Bovendien is de 
opening zodanig gedimensioneerd dat het pistool 
tenminste 16% minder water verbruikt dan een 
regulier reinigingspistool.

AKMN011-B 
  

AKMNP11-B 

 
Wateropbrengst van de Blue King in relatie tot de druk t.o.v. reguliere reinigingspistolen  

 

 

 

 
Verstelbare straal 

Technische gegevens AKMN011-B AKMNP11-B
Materiaal behuizing Messing CuZn39Pb3 Messing CuZn39Pb3 
Trekker, pusher en beugel RVS X5CrNi18-10 (AISI 304) RVS X5CrNi18-10 (AISI 304) 
Nozzle-pen en veer RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) RVS X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316) 
Rubberen mantel EPDM EPDM 
Afdichtingen EPDM (FDA) EPDM (FDA) 
Aansluiting ½” BSP binnendraad ½” BSP binnendraad 
Maximale temperatuur 95 ºC  95 ºC 
Maximale druk 30 bar 30 bar 
Wateropbrengst bij 4 bar 22,2 l/min 22,2 l/min 
Gewicht 706 gram 880 gram 
Afmetingen 170 x 115 x 43 mm 190 x 145 x 43 mm 

Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks). 
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Eigenschappen van de BLUE KING 
 
 

 
 
 

      
 

De revolutionaire platte spuitmond zorgt 
voor een perfect spuitpatroon zonder 
druppelen. De opening is zodanig 
gedimensioneerd dat het pistool tenminste 
16% minder water verbruikt dan een 
regulier reinigingspistool. 

 
 

 
 
 

 
 
Dubbele afdichting voor extra zekerheid 

  
 
 

    
 
Eenvoudige en snelle 
instelling van de spuitmond en 
de bedieningshendel zonder 
gereedschap.

  

 
 

 

 
 
Duidelijke indicatie van de 
sproeirichting. 

 

 

 
 
 
 

 
 
Duidelijke weergave 
van de maximale druk 
en temperatuur. 

 
 
 
 

 
 

Ergonomisch gevormde 
bedieningshendel met 
aangenaam gevoel voor de 
vingers. 

 
 

 
 

Ergonomische 
rubberen handgreep 
met fluweelzachte 
oppervlak. 

  
Robuuste RVS beugel met rubberen 
bescherming. 

 

  Referentie: 
AKMN011-B  (zonder beugel) 
AKMNP11-B  (met beugel) 

 

 
Afgebeeld is de versie met AKBO-logo. Tevens verkrijgbaar met KING-logo of eigen logo (vanaf 100 stuks). 


