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NIEUWE MODULO2 HYDRO-VACUUM
IDEALE RIOLERINGSWAGEN 
VOOR DE REINIGINGSWERKZAAMHEDEN

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

PERSINFO

Hogedrukpomp

JOSKIN vult zijn gamma rioleringswagens aan met 4 nieuwe modellen die geschikt zijn voor traditionele gebruiken.

Ze kunnen o.a. septische tanken efficiënt ledigen, zelfs als ze niet eenvoudig te bereiken zijn, m.b.v. een industriële 
vacuümpomp. De hogedrukpomp ontstopt en reinigt de drainleidingen en andere leidingen.

De gegalvaniseerde tank is gescheiden in twee afzonderlijke delen (water/modder). Ieder model heeft ook een wa-
tertank (van 1.500 l of 2.000 l) en een opslagcapaciteit van 6.900 l, 8.500 l of 12.000 l modder.

Deze rioleringswagen bevat ook:

Een vacuümpomp

Het zuigvermogen is hoog dankzij de DL 150 lobbenpomp (15.000 l lucht/min) aangedreven door aftakas, die con-
tinu en lang kan draaien. 

Een hogedrukpomp

Met een vermogen van 40 l/min bij 120 bar (90 l/min bij 120 bar als optie) wordt deze plunjerpomp hydraulisch 
aangedreven vanuit de trekker. Hij levert het nodige debiet voor de injectie van water.

Een complete uitrusting bestaande uit: 
• 4 x 3 m van Ø 100 mm slang met snelkoppeling,
• een reinigingslans met 10 m slang,
• een handbediende (hydraulische als optie) haspel met 50 m van 

1/2" slang met spuitkop,
• een Ø 850 mm mangat.

Talrijke opties zijn beschikbaar, zoals een nalopende of gedwongen stuuras, een luchtremsysteem, een waarschuw-
ingssignaal voor het niveau van hoge druk water, of een opbergkoffer.



www.joskin.com 2

Filtre à eau
Pompe haute pression
avec moteur hydraulique

Pompe DL150

Filtre à air

trop plein d’eau

Cloisonnement tjs placé pour que 
la partie eau ai une contenance de 1500L

Soupapes de
dépression

Soupapes de
surpression

Refoulement eau fraîche
Remplissage eau usée

Refoulement eau usée

Remplissage eau fraîche

Circuit d’air aspiration
Circuit d’air refoulement
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Modellen

Theoretische capaciteit 
(l) Pomp As(sen):  (mm) -

spoor (mm) - gaats
Remmen 

(mm)

max. Ø
v.d. wielen

(mm)

Steun-
poot

Tank Ø 
(mm)Water Modder Vacuümpomp Hoge

druk
8400 ME 1500 6.900 DL 150 HP 70 ADR 100x2000-10G 400 x 80 1200/550 hydr. 1.600

10000 ME 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 130x2000-10G 406 x 120 1200/550 hydr. 1.700
10000 MEB 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 1200/550 hydr. 1.700
14000 MEB 2.000 12.000 DL 150 HP 70 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 1200 / 550 hydr. 1.900

Circuit van het schone water en van de modder

Leeglazen afvalwater                                 
Vullen afvalwater      
Leegblazen schoon water  
Vullen schoon water                                    
Circuit van de lucht bij het aanzuigen                                                     
Circuit van de lucht bij het leegblazen

Luchtfilter
Onderdruk-
ventielen

Overdrukven-
tielen
DL150 pomp

Waterfilter

Wateroverloop

Hoge-druk pomp met 
hydraulische motor

Binnenschot voor een 1500 l 
watertank

De Hydro-Vacuum zijn volledig gegalvaniseerd aan de binnen- en buitenzijde en zijn ontworpen volgens de gestan-
daardiseerde technieken van de Modulo2 mengmesttanks. 

De tank, met een binnenschot om water en modder af te scheiden, wordt op een integrale wieg gelast (op zijn leng-
te en breedte), waarop alle trekspanningen geconcentreerd worden. 

De dwarsgeveerde dissel verhoogt het rijcomfort. De 10000MEB en 14000MEB modellen zijn uitgerust met een 
JOSKIN Roll-Over boggie met parabolische veerbladen (1.3500 mm), die ideaal is voor lange verplaatsingen.

Voor de klanten die een materiaal voor intensief gebruik willen, heeft JOSKIN een gamma rioleringswagens met 
kipsysteem en een nog efficiëntere hogedrukpomp.


