
www.joskin.com

 Efficiënt en klaar voor gebruik
Een gamma van 3 complete standaard rioleringswagens

6000 L • 8400 L • 12.500 L

RIOLERINGSWAGENNL
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Standaard kenmerken

Pompgroep

• Vervaardigd op basis van gestandaardiseerde onderdelen om de precisie  
 en de betrouwbaarheid te verhogen
• Gebruik van speciale staalsoorten om het gewicht te verlagen en de  
 weerstand te verhogen
• Oppervlaktebehandeling van de tank: gegalvaniseerd aan de binnen- en  
 buitenzijde
• Oppervlaktebehandeling van het chassis: gekorrelstraald + een grondlaag  
 + een afwerkingslaag
• Luchtgekoelde vacuümpomp 12.000 l/min (DL 120)
• Vochtvanger van 30 l voor de vacuümpomp
• Hogedrukpomp 120 l - 120 bars met instelling van de druk en retour van  
 het water naar de tank
• 1 waterfilter
• Handbediende reinigingslans met 10 m van 1/2" slang
• Spuitkop voor de reiniging en ontstopping van de rioleringen met 50 m  
 van Ø 3/4’’ slang
• Handbediende haspel met manometer en afsluiter
• Draaikrans met evenwichtige handbediende Ø 4’’rugzuigarm 
• Leidigingen met waterinjectie aan het uiteinde van de zuigarm om de  
 vreemde voorwerpen in beweging te brengen zodat zij aangezogen  
 kunnen worden door de zuigarm
• Veiligheidsgrendel op de zuigarm voor het transport
• Voor het aanzuigen van putten: een 6’’/4’’ reductie - 4x3 m van Ø 100 mm  
 slang met snelkoppeling
• Hydraulisch openend achterwand en 4 haken voor de manuele afsluiting
• Afsluiter en Ø 150 mm snelkoppeling voor eventuele aanzuiging van modder
• Hydraulisch kippen van de moddertank voor het ledigen van de vreemde  
 voorwerpen
• Leidigingen beschermd tijdens het kippen
• Zeer grote gereedschapskist (1500 x 400 x 270 mm)
• Hydraulische steunpoot
• Wielen 18x22.5 MICHELIN XZL (nieuw)
• Hydraulisch remsysteem met parkeerremmen
• Beschermde kokerverlichting
• 1 loopbrug rechts aan de voorkant
• 2 loopbruggen achteraan
• Wateraftapkraan voor de winter (pomp en tank)
• Peilwijzer over de hele hoogte van de watertank
• 2 tot 3 langwerpige kijkglazen op de moddertank
• Afsluiter met brandweerkoppeling om de watertank in te vullen
• Ø 150 en Ø 480 mm snelle opening op de watertank
• 1’’ 1/4 aftapkraan voor bovendrijvend water in de moddertank
• Zeer brede spatborden met slangenrek (4 m)
• Zwaailicht
• Dubbelzijdige groothoekaftakas

Optionele kenmerken

• Hydraulische of speciale haspel
• Lengte en Ø van slang met hoge weerstand
• Aanzuigslang alle mogelijkheden
• Hogedrukpomp 84 l - 150 bars
• Hogedrukpomp 102 l - 140 bars
• Hogedrukpomp 128 l - 100 bars
• Hogedrukpomp 152 l - 90 bars
• Hogedrukpomp 165 l - 80 bars
• Hydraulische of speciale rugzuigarm om diep te pompen of voor alle  
 andere werkzaamheden
• Speciale wielen
• Nalopende stuuras voor model 12.500 l
• Speciale kijkglazen
• Luchtremmen
• Capaciteit van de modder- en watertanks naar keuze
• Speciale kleuren 
• Speciale belettering

De JOSKIN rioleringswagens ontworpen voor het reinigen van de 
straatkolken en rioleringen of alle andere werkzaamheden, zoals het 
aanzuigen van afval, zijn voorzien van een evenwichtige zuigarm, wat 
zijn hantering vergemakkelijkt, met aan zijn uiteinde een waterinjectie 
onder druk om de vreemde voorwerpen in beweging te brengen zodat zij 
aangezogen kunnen worden. Zijn standaard werkbreedte is max. 1500 mm.

De JOSKIN rioleringswagens zijn standaard voorzien van een 
pompsysteem bestaande uit een vacuümpomp, JUROP DL 120, 
12.000 l/min met geluidsdemper en luchtkoeling alsook een 
hogedrukpomp 120 l/min – 120 bars beschermd door een watertank.
Andere vacuümpompen zijn beschikbaar als optie, zoals de LC 420 
met waterkoeling, de Samson V12 met waterring of nog andere 
types PN, LC en DL pompen.   
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RIOLERINGSWAGEN
Monocoque opbouw voor zo veel mogelijk efficiëntie

Kippen

Werkingsprincipe

Slanghaspel

Optionele toebehoren

De rioleringswagen beschikt over een handbediende of hydraulische 
haspel voor de hogedrukslangen met diabolo, rioolrat en manometer 
om de waterdruk te controleren.

Het hydraulische kippen van de 
moddertank maakt het mogelijk 
om de vreemde voorwerpen 
eenvoudig eruit te halen. In 
tegenstelling tot de modellen 
6000, waarop het kippen via 
een cilinder gebeurt, beschikken 
de modellen 8400 en 12.500 
standaard over twee cilinders.

1. Vacuümpomp
2. Vochtvanger
3. Bolbeveiliging
4. Moddertank
5. Aanzuigarm
6. Afsluiter van de  
 rugzuigarm
7. Handbediende  
 vulafsluiter

Verschillende opties zijn ter uw beschikking gesteld om de machine 
aan zijn toekomstige werkzaamheden aan te passen: hydraulische 
grendels om de achterwand af te sluiten, een hydraulische of speciale 
rugzuigarm (met afstandbediening) om diep aan te zuigen of voor 
alle andere werkzaamheden, een zwanehals van 100 mm diameter, 
een verlichtingsbalk met bedieningskastje, een waarschuwingssignaal 
voor waterniveau hoge druk, rood/wit strepen op de achterwand 
(sticker), enz.

Model Capaciteit
As(sen):  (mm) -

spoor (mm) - gaats
Remmen

(mm)
H6000 2.000 liter water + 4.000 liter modder ADR 100x2000-8G 350 x 90
H8400 2.500 liter water + 5.900 liter modder ADR 130x2000-10G 406 x 120
H12500 3.000 liter water + 9.500 liter modder ADR 2x130x2000-10G 406 x 120

8. Waterafvoeropening
9.  Filter
10. Hogedrukpomp
11. Hydraulische haspel met  
 hogedruk slang
12. Sproeikop

13. Waterinlaat om de straatkolk  
 te spoelen
14. Reinigingslans
15. Watertank
16. Afsluiter
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