
V-PowerWasher ®

365 dagen per jaar wassen



Meer wassen voor meer rendement

De berekening is bekend: 1 procent meer lichtwinst bete-
kent 1 procent meer rendement. Van april tot september 
is de lichtopbrengst het grootst en zo ook het rendement 
op een schoon kasdek. Maar juist in deze periode staan 
de luchtingsramen veel open. En een open luchtingsraam 
betekent dat de conventionele kasdekreiniger stil staat in 
plaats van zijn werk doet. De V-PowerWasher kan juist in 
deze periode gewoon goed zijn werk blijven doen, omdat 
de machine geen hinder ondervindt van de geopende luch-
tingsramen. Hierdoor kan het hele jaar gewassen worden 
voor een optimale lichtwinst. 

Om dit te realiseren maakt de V-PowerWasher gebruik van 
een unieke gepatenteerde wastechniek, gebaseerd op het 
gebruik van borstelarmen van verschillende lengten. Een 
korte borstelarm wordt ingezet aan de zijde waar gelucht 
wordt en wast onder de openstaande ramen door, terwijl de 
lange arm het volledige kasdek aan de andere zijde 
reinigt. Zo wordt het vuilste deel van het kasdek 
doorlopend gereinigd. 

365 dagen per jaar wassen:
optimaal rendement!
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Duurzaam en veilig, gegarandeerd

De V-PowerWasher is de totaaloplossing voor veel stan-
daardproblemen van de conventionele kasdekwasser. De 
opvallende V-vorm is hetgeen waaraan de machine haar 
naam ontleent en hierin ligt ook de kern van het idee.

Door de uitgebalanceerde constructie van de V-Power-
Washer worden de krachten optimaal verdeeld. Hierdoor 
is glasbreuk vrijwel uitgesloten, zelfs bij de modernste 
kassen met 1.67-meter-glas, waarvan iedereen weet dat 
dit vaak moeilijk is. Door de machine niet over de nok van 
de kas loopt, maar door één goot, is deze ook universeel 
inzetbaar bij vrijwel iedere kasmaat en raamlengte. 

Altijd buiten in weer en wind, gebruikmakend van grote 
hoeveelheden water, moet de V-PowerWasher een 
onverwoestbare weerstand hebben. Hier is het ontwerp 
dan ook op gebaseerd: alle onderdelen zijn uitgevoerd in 
roestvast staal en aluminium; zelfs de lagers zijn uitge-
voerd in RVS. Het duurzame uiterlijk suggereert het al:

de V-PowerWasher is van ongekend 
hoge kwaliteit

* We voegen graag de daad bij het woord door drie jaar 
garantie op de machine te bieden, met uitzondering van 
slijtage-onderdelen. We vertellen u hier graag meer over!



www.vpowerwasher.nl

Cox Novum is een familiebedrijf, opgericht in 1982, met algemene industriële 
machine- en apparatenbouw als kernactiviteit. Inmiddels internationaal bekend en 

gewaardeerd, levert Cox Novum kwaliteitsproducten met een innovatieve
kijk op technische zaken.

Naast de moderne werkplaats beschikt Cox Novum over een technische 
groothandel met hoogwaardige producten en gereedschappen voor de industrie. 
De mensen achter Cox Novum staan garant voor de persoonlijke service en het 

best mogelijke advies.

In 2003 is Cox Novum benaderd door een cluster van tuinders, dat 
invulling zocht voor een optimaal kasdekonderhoud: effi  ciënt, 

duurzaam en een ongeëvenaard reinigingsresultaat. 

Hieruit is de V-PowerWasher geboren.



Cox Novum BV
Heijtstraat 11

5953 KL  Reuver

Tel. +31.(0).77.474.50.08
Fax. +31.(0).77.474.59.39

info@vpowerwasher.nl
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