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nauwkeuriger instelbaar. Dit zorgt voor een 
langere levensduur en minder slijtage van 
de hogedrukpomp. Andere bijkomende 
voordelen van het toepassen van een 
tussenbak zijn minder brandstofverbruik en 
een lager geluidsniveau. Het resultaat voor 
de gebruiker is een grote tijdwinst en een 
enorme kostenbesparing. 

Uitvoeringen 

De KOKS EcoVac Combi vacuüm-/spuit-
wagen is uit te rusten met verschillende 
optiepakketten, die aansluiten bij uw 
wensen, industriële toepassingen en/of 
rioolreinigingswerkzaamheden. 

Inzet 

De KOKS EcoVac Combi vacuüm-/spuitwagen 
kan ingezet worden voor het zuigen, persen 
en transporteren van vloeibare en gevaarlijke 
stoffen, zoals vloeistoffen, slib, vetten, oliën, 
brandstoffen en chemische stoffen, maar 
ook voor het onder hogedruk reinigen en 
doorspuiten van leidingen, tanks en riolen. 

Kenmerken 

Met de krachtige waterring vacuümpomp 
kunnen in korte tijd grote hoeveelheden 
(vloei)stoffen verwerkt en daarna volgens 
de laatst geldende ASME/ADR (Ceoc) 
wetgeving getransporteerd worden. Door 
de geïntegreerde hogedrukpomp kunnen 
meerdere soorten reinigingswerkzaamheden 
met één machine op locatie uitgevoerd 
worden. Door het toepassen van een 
standaard tussenbak is, via inschakeling van 
de juiste versnelling, de waterhoeveelheid 

De KOKS EcoVac Combi vacuüm-/spuitwagen is ontworpen voor 
multifunctionele toepassingen en geschikt voor (zware) industriële 
reiniging en rioolreiniging. Speciaal voor het hogedrukreinigen tot 
1.000 bar, zuigen, persen en transporteren van gevaarlijke, vloeibare en 
verontreinigde (vloei)stoffen is de wagen verkrijgbaar in PED, ASME, ADR 
(Ceoc) en/of ATEX (Ex) uitvoering en gebouwd volgens alle geldende 
veiligheidseisen.

Vacuüm-/spuitwagen
KOKS ECOVAC COMBI

Voordelen 

•	 Eenvoudige	bediening.
•	 Multifunctioneel	inzetbaar;	zuigen,	
persen,	transporteren,	reinigen	en	
doorspuiten.

•	 Ergonomisch.

•	 Gebouwd	volgens	nieuwste	milieu-		
en	veiligheidsnormen.	

•	 Goedgekeurd	volgens	ASME	Amerikaanse	
typegoedkeuring/PED	of	ADR	(Ceoc)	
Europese	typegoedkeuring.

•	 Verantwoord	transporteren	volgens	
ASME/ADR	(Ceoc)	richtlijnen.

•	 Grote	zuigkracht	en	spoelcapaciteit	
(hogedrukpomp).

•	 Optimale	balans	tussen	chassis	met	een	
korte	wielbasis	en	maximale	tankinhoud.

•	 Solide	constructies	en	componenten	
voor	een	hoog	vermogen	en	maximaal	
laadvermogen.

•	 Hoogwaardige	kwaliteit,	lange	
levensduur	en	economisch	verantwoorde	
aanschafprijs.

•	 Ergonomische	en	chassisonafhankelijke	
bouw	d.m.v.	multifunctioneel	hulpraam	
en	pomphoekverstelling.
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Opties

Extra optie
EcoVac Combi

Technische gegevens
Opbouw geschikt voor
3-assig chassis.
Geschikt en gecertificeerd voor
Vervoer van gevaarlijke stoffen.
ASME/ADR (Ceoc) eisen (voor specificaties zie optie ECV•16).
Tankcodes S4AH en L4AH.
Druk-/vacuümtank
Inhoud : 12 m3, excl. bedrijfswatertank.
Materiaal : r.v.s. 316; werkstofnummer 1.4404.
Achterdeksel : hydraulisch openend en vergrendelend.
Legen : d.m.v. kippen en persen.
Laden : d.m.v. zuigen.
Inclusief : 6” zuig-/persaansluitingen, inclusief kogelkranen.
Bedrijfswatertank
T.b.v. : koeling van de waterring vacuümpomp.
Inhoud : 1,2 m3.
Materiaal : r.v.s.
Inclusief : scharnierende afblaaspijp.
Vacuümpomp
Type : waterring.
Capaciteit : 3.000 m3/uur.
Max. vacuüm : 95%.
Aandrijving : V-snaaroverbrenging vanaf de motor/distributie p.t.o.
Compressor
Type : schottenpomp.
Capaciteit : 200 m3/uur, overdruk 2,5 bar.
Aandrijving : hydraulisch.
Spoelwatertank
T.b.v. : hogedrukpomp.
Inhoud : 1,5 m3.
Materiaal : r.v.s.
Inclusief : min. niveaubeveiliging.
Hogedrukpomp
Type : 3-cilinder hogedruk plunjerpomp.
Werkdruk : 1.000 bar.
Opbrengst : 99 l/min.
Voorzieningen : r.v.s. pompkop.
 : drukoliesmering.
 : beveiligingen.
 : voordrukpomp.
Aandrijving : mechanisch vanaf de tussenbak p.t.o.
Drukaansluiting : 1x M24, incl. elektrisch aansluitpunt en stuurkabel.
Drukregeling : d.m.v. een pneumatisch gestuurd overstroomventiel, 

de werkdruk is regelbaar vanaf het bedieningspaneel.
Zuigleiding : korte zuigleiding, voorzien van de nodige flexibele 

verbindingen.
 : liggend filter, voorzien van zuigafsluiter, aftapkraan en 

ontluchtkraan.
 : voordrukschakelaar, die overschrijding van het min. 

voordrukniveau signaleert m.b.v. de claxon.
Besturing : uitbreiding bedieningskast met besturingssysteem 

d.m.v. een kabel met bedieningseenheid en noodstop.
Afmetingen
Lengte : ca. 9.400 mm, chassisafhankelijk.
Breedte : ca. 2.500 mm.
Hoogte : ca. 3.700 mm.
Wielbasis : ca. 4.500 mm + 1.350 mm, chassisafhankelijk.
Gewichten
Lediggewicht : ca. 17 ton.
Max. toelaatbaar : ca. 28 ton.
Standaard veiligheidsvoorzieningen
Breekplaat, slangbreukbeveiliging t.b.v. het achterdeksel en de kipcilinder, 
zwaailamp, noodstop, kipontgrendelingsbeveiliging, reparatiejuk, bordes, 
knevelbeveiliging, aardhaspel en poederblusser.
Overige voorzieningen
Werklamp, achterbumper, r.v.s. bedieningskast, slangenbak en 
gereedschapskist.
Opbouwkeuring, verzorgd door KOKS Group.
Instructieboeken, bestaande uit handleidingen, tekeningen en schema’s.
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