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Rental Equipment 

HP Washer, Diesel Powered 
www.eurolube.net sales@eurolube.net  

Tel: (+66) 033-005810 

Sattahip – Songkhla – Ranong, Thailand 

 

 

 

− 250 Bar pressure, adjustable 

− 20lpm 

− 15 HP Diesel engine 

− Chemical injection (suitable with Eurolube 1110 and 1115) 

− 5 Nozzle sizes: Chemical, 0°, 15°, 25°, 40° 

− Pneumatic tyres 

− 10m working hose 

− 3/4" Suction hose 

− Ceramic triplex pump 

− Option for HP chemical batch tank 
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Instructions/ วธีิใช้ 

 

 
Use with chemical suction:  
1) Use black large bore nozzle.  

2) Make sure suction hose is well submerged in 

chemical by weighting.  

3) Make sure water inlet hose is completely 

flooded with water, if air in the hose water 

cannot flow and pressure cannot build.  

4) Use only Eurolube water based chemicals 

such as F-1115 rigwash or F-1110 water based 

degreaser.  

5) After using chemical flush the system with 

fresh water to clear all chemical from pump. 

วิธีการดดูนํายา:  
1) ใชห้วัฉีดสีดาํขนาดใหญ่  
2) ตรวจสอบวา่ทอ่ดูดนํายานันจมอยูแ่ละสามารถดูดสารเคมีได ้ 
โดยใชต้วัถ่วง 
3) ตรวจสอบท่อว่านําสามารถเขา้ในท่อไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ถา้มี
อากาศในท่อนําไม่สามารถไหลผา่น กจ็ะไม่มีแรงดนั  
4) สามารถใชน้ําสารเคมีของ Eurolube เท่านัน เช่น นํายาลา้งทาํ
ความสะอาดพืนผวิ  F-1115 หรือ นํายาลา้งทาํความสะอาดคราบ
จารบี F-1110  
5) หลงัจากใชส้ารเคมีลา้งระบบแลว้ ให้ใชน้ําสะอาดเพื@อชะลา้ง
สารเคมีออกจากปัBม 
 

 

 

 

 

 

Water inlet hose

Black nozzle 

Chemical suction
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Use only clean water 

If pressure fails to build up, no water flow check 

the inlet strainer for blockage. 
ใชน้ํ าสะอาดเท่านัน 

หากไม่มีความดนัลม,ไม่มีการไหลของนํา ให้ทาํการตรวจสอบ
ที@กรองนําวา่มีการอุดตนัหรือไม่ 

 

    

Starting 

1) Check engine oil, water supply, right type of 

nozzle 

2) Open throttle full 

3) Turn ignition 

4) Stop engine by turn down throttle 

ขันตอนดงันี 
1) ตรวจสอบนํามนัเครื@องยนต,์ นํา, ประเภทของหวัฉีด  
2) หมุนคนัเร่งใหสุ้ด 
3) เปิดเครื@องยนต ์
4) ปิดเครื@องยนตโ์ดยหมุนคนัเร่งลง 

Inlet strainer

Ignition

Throttle
Nozzles 
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Pressure controll 

1) Pressure can be controlled by turning the 

black knob. DO NOT over turn as this may 

damage regulator 

2) If pressure do not build check  

- Inlet strainer for blockage 

- Air in inlet hose 

- Water supply inlet 

การควบคุมความดนั  
1) ความดนัสามารถควบคุมไดด้ว้ยการหมุนลกูบิดสีดาํ หา้มดึง
ลกูบิดสีดาํออกอาจจะทาํให้การควบคุมเกิดความเสียหาย 
2) หากไม่ไดต้รวจสอบความดนั อาจเกิดจากสาเหตุ 
- กรองนําที@ไหลเขา้มีการอุดตนั  
- อากาศอยูใ่นท่อนําเขา้  
- อาจเกิดจากท่อนําประปา 

 
Select nozzle to suit work, note that 0° is to be 

used for scale, rust removal etc, may damage 

paint or soft material due to high concentrated 

pressure. 

 

To use chemical mix with small bore nozzles, 

use a batch tank to premix chemical and water to 

water inlet (chemical suction can only be used 

with black large bore nozzle) 

 

Do not run machine "dry" or without 

pressing pistol trigger for more than 2 

minutes as this will cause over heating and 

may damage machine 

เลือกหวัฉีดให้เหมาะสมกบัการทาํงาน, ที@ 0 °จะใชส้าํหรับ
ขนาดการกาํจดัสนิม ฯลฯ สีหรือวสัดุที@อ่อนนุ่มอาจเกิดความ
เสียหายเนื@องจากความดนัที@สูง  
 

ถา้ใชห้วัฉีดขนาดเลก็ ควรใชถ้งัชุดเพื@อผสมสารเคมีและนําผา่น
เขา้ช่องเติมนํา (ดูดสารเคมีที@สามารถนาํมาใชเ้ฉพาะกบัหวัฉีดสี
ดาํขนาดใหญ่)  
 

อย่าให้นํ�ามันเครื�องยนต์ "แห้ง" หรือ โดยไม่กดไกปืนนานกว่า 2 

นาที จะทําให้เกดิความร้อนเกนิและอาจเกดิความเสียหายของ

เครื�องได้ 

 
 

Pressure control


