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TURBULENTE TIJDEN!!!! 

Hoewel minister Bos garanties 
heeft gegeven om het onderlinge 
geldverkeer tussen de banken 
en bedrijven te steunen, is de 
onzekerheid over de economie 
nog niet weggenomen.
De vraag is echter: bestaat er momenteel slechts 
economische teneur, of zijn er ook kansen? Uiter-
aard verantwoorde kansen, maar deze moeten 
wel opgemerkt worden. Het milieu blijft verant-
woord gedrag verlangen, aangezien het klimaat 
verandert. Laatst viel in Noord-Holland maar 
liefst 105 mm water binnen 24 uur. Dat is meer 
dan 10% van de hoeveelheid neerslag die norma-
liter gedurende het hele jaar valt. Straten en riolen 
worden hierdoor enorm belast, waarbij het risico 
bestaat dat woningen onderlopen. Om persoon-
lijk en financieel leed te beperken, zullen straten 
meer geveegd en riolen regelmatiger gereinigd, 
geïnspecteerd en gerepareerd moeten worden. 
Voor ons liggen de kansen in de toenemende 
vraag naar dergelijk materieel. 
Ook de invoering van WION (grondroerders-
regeling), om graafschades aan kabels en leiding-
en te verminderen, biedt volop mogelijkheden. 
met onze apparatuur kunnen leidingen in kaart 
gebracht worden en kan de KOKS PowerVac 
uitkomst bieden bij graafwerkzaamheden.
Duurzaam, doordacht ondernemen is van groot 
belang in deze turbulente tijden, maar we moeten 
wel vooruit blijven kijken!

Veel leesplezier!

Gerard Koks sr.
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1e 'SIR-PRooF' PowERVAC 

KOKS Special Products heeft onlangs een 
PowerVac grondzuiger afgeleverd aan 
Jos Hofkens HIG. 

Deze PowerVac is de eerste die KOKS 
Special Products samen met MTS ontwikkel-
de volgens de nieuwste SIR-eisen, ingaande 
1 januari 2009. Vooruitlopend op deze aan-

gescherpte richtlijnen, hebben we deze 
grondzuiger voorzien van een aardingscon-
troleapparaat inclusief groene signaallamp, 
een noodstop op afstand, kipsignalering en 

tweehandenbediening voor opening van het 
deksel. Voor Hofkens is deze grondzuiger 
een welkome aanvulling, waarmee ze haar 
klanten nog breder van dienst kan zijn.

om onze klanten kwalitatief goed 
materieel te kunnen bieden, blijven we 
constant ontwikkelen en innoveren. 
‘Kopzorgen’ over de inzetbaarheid en 
duurzaamheid van het materieel, mogen 
onze klanten niet hebben. In dat streven 
naar het ‘ontzorgen van de klant’, bie-
den we iets totaal nieuws. 

In het eerste kwartaal van 2009 krijgen 
klanten de mogelijkheid om SIR-certificaten 
online te bekijken en eventueel te downloa-

SIR-CERTIFICATEN oNLINE in 2009

den. Via onze website www.koksridderkerk.
nl en de persoonlijke inloggegevens wordt 
dat zeer eenvoudig en snel te doen. Daaraan 
willen we dan een herinnering koppelen, die 
de klant twee maanden voor het aflopen van 
het certificaat per e-mail ontvangt. 
Over SIR-keuringen gesproken… Vanaf 
januari 2009 moeten ook druk-/vacuüm-
wagens SIR-gekeurd worden. Deze verplichte 
keuring kunt u, net als reparaties en onder-
houd, laten verrichten door de specialisten 
van KOKS Ridderkerk.



Het prachtige, toeristische eiland Texel heeft 
te maken met vele bezoekerspieken. Tijdens 
deze drukke perioden ontstaan problemen, 
zoals wildplassen en een tekort aan toilet-
voorzieningen. Voor beide kwesties bieden 
producten van ROm uitkomst. 
Zo zet Gemeente Texel de P-max in tegen 
wildplassen en de Nomade als semi-perma-
nente toiletvoorziening. Zoals elke gemeente 
is ook Texel wettelijk verplicht om voor sani-

In de vorige editie van de Koerier introduceerden we de unieke semi-permanente sani-
tairvoorziening Nomade. Inmiddels maakt Gemeente Texel naar volle tevredenheid 
gebruik van deze ecologische, mobiele en zelfstandig opererende toiletvoorziening.

PLASGEMAKKEN voor toeristen

taire voorzieningen te zorgen. Drijfveer van 
de gemeente om P-max plaszuilen en een 
Nomade toiletunit te plaatsen, is dat men al 
haar inwoners en bezoekers zorgeloos wil 
laten genieten van de vele ontspanningsmo-
gelijkheden. In zo’n omgeving mogen open-
bare toiletten, die ook voor rolstoelgebruikers 
goed toegankelijk zijn, niet ontbreken.

Sinds 2006 voert KOKS Ridderkerk de 
vertegenwoordiging van Ibak riool-
inspectieapparatuur in de Benelux.

Behalve de verkoop en service, hebben we 
ons ten doel gesteld de aftersales-service 
verder te perfectioneren. In dat kader zijn 
onze Ibak specialisten niet alleen werkzaam 
in Ridderkerk, maar nu ook vanuit Alkmaar. 
Van deze twee nieuwe krachten in Alkmaar, 
is de een gespecialiseerd in de software van 
deze inspectiesystemen. De ander richt zich 
volledig op alle serviceactiviteiten. met ves-
tigingen in Ridderkerk én Alkmaar is kennis 
en hulp voor onze klanten bijna altijd dichtbij 
of snel ter plaatse.

ECoFIT sterk in TSJECHIË en SLowAKIJE

De firma mráka uit het Slowaakse Bratislava 
heeft onlangs zo’n inbouwunit aangeschaft voor 
het ontstoppen en reinigen van huisaansluiting-
en en het hoofdrioolstelsel (tot Ø 500 mm). De 
Ecofit is dé ideale inbouwunit voor de midden-
klasse en zwaardere klasse bestelauto's. Naast 
de zeer uitgebreide basisuitvoering, is de keuze 
aan opties en accessoires zeer divers. 
Zo koos mráka voor nog meer reinigingscapa-
citeit in de vorm van een 800 liter watertank. 
Deze tank is in de hoogte van de auto geïnstal-
leerd, in plaats van in de diepte. Dit heeft als 
voordeel dat er meer ruimte achter de schuifdeur 
vrij blijft als opbergplaats voor gereedschap en 
apparatuur. De Ecofit voldoet volledig aan alle 
eisen en dat resulteerde in de belofte van mráka 
om vaker zaken te doen met EUROm Sales.

PUTINSPECTIE Panoramo-camera

De vernieuwde ROM Ecofit 200/72 heeft 
zich in Tsjechië al bewezen als meest 
geavanceerde inbouwrioolreinigings-
machine. Ook in buurland Slowakije 
doet EUROM Sales goede zaken met dit 
product.

De Putinspectie Panoramo-camera van Ibak is een compleet nieuw systeem voor het 
inspecteren van putten. In één doorgang kunnen hiermee alle visuele gegevens en de 
complete geometrie vastgelegd worden.  

Het systeem is gebaseerd op de Ibak Panora-
mo-techniek, die zich de afgelopen jaren 
wereldwijd bewezen heeft. met de Putinspectie 
Panoramo-camera kunt u veel makkelijker en 
tot wel zes keer sneller putten inspecteren dan 
met de traditionele systemen. Een inspectie 
vraagt maar weinig tijd bij de put, waardoor 
eventuele hinder op drukke plaatsen dus mini-
maal is. Uitgebreide analyse van de verzamel-
de beelden kan achteraf op kantoor gebeuren, 
waardoor de bezettingsgraad van het camera-
systeem veel hoger ligt.
Deze nieuwe camera geeft meer en betere 
gegevens, biedt de mogelijkheid om achteraf 
de complete put vanuit alle hoeken te bekijken 
en kan de geometrie bepalen. met de conven-
tionele inspectiesystemen kan dit alles niet, 
omdat daarmee alleen te zien is wat de inspec-
teur in beeld brengt.
Geplaatst in een inspectiebus kan de Put-
inspectie Panoramo-camera gelijktijdig met 
een leidinginspectie ingezet worden. Praktisch, 
omdat de put dan toch al open en gereinigd is. 
Het compacte systeem past ook los in bijvoor-
beeld een VW Caddy en is daardoor ook uit-
stekend flexibel inzetbaar. 

In navolging van andere vestigingen van 
NedTrain, heeft ook de vestiging in Tilburg 
een KOKS-Zagro E-Maxi aangeschaft. Dit 
voertuig wordt in de werkplaats gebruikt 
om rangeerwerkzaamheden te verrichten. 

NedTrain verzorgt ondermeer het onder-
houd, de service, reiniging, revisie en moder-
nisering van rollend spoorgebonden 
materieel in Nederland. Hiermee levert ze 
diverse vervoerders van reizigers en goede-

ren de hoogst mogelijke beschikbaarheid én 
betrouwbaarheid van hun materieel. Om het 
rangeerwerk goedkoper, efficiënter en arbo-
technisch meer verantwoord in eigen beheer 
te kunnen uitvoeren, vond NedTrain bij KOKS 
milieu- en Voertuigtechniek het beste product. 
De KOKS-Zagro E-maxi trekeenheid is inzet-
baar voor vrijliggende en op straatniveau 
geplaatste spoorrails en heeft een maximum 
rangeergewicht van 200 ton (vlak). De vier 
enkel aangedreven rubberen wielen zijn 

zowel voor weg- als railgebruik en hebben 
een traploos instelbare elektrische aandrij-
ving. De voeding geschiedt door twee batte-
rijen met een capaciteit van 80 V/320 Ah. 
Deze energieverzorging zonder uitlaatemis-
sie is uitstekend geschikt voor binnengebruik 
in werkplaatsen. Andere grote voordelen van 
een KOKS-Zagro E-maxi trekeenheid zijn de 
relatief lage kosten van zowel aanschaf als 
onderhoud, de veiligheid, de compacte bouw, 
de gemakkelijke bediening en de efficiëntie.

Trekt ALS EEN TREIN
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KLEINSTE INSPECTIECAMERA Ø 15-40 mm 

beschreven als optie. Echter, vanaf 1 januari 
a.s. wordt deze standaard geleverd op de 
megaVac EVO én ExO. Dit ‘snelle deksel’ is 
VLG/ADR/GGVS/TÜV gekeurd en heeft als 
voordeel dat het blaas-, vloeistof- en losdek-
sel in een handomdraai verwisseld kunnen 
worden. Het tijdrovende los- en aandraaien 
van tig bouten behoort daarmee gelukkig tot 
het verleden.

wellicht heeft u de nieuwe MegaVac 
brochure van KOKS Special Products al 
bekeken. In deze productfolder wordt de 
gehele KOKS MegaVac serie, bestaande 
uit de MegaVac ECO, MegaVac EVO en 
MegaVac EXO, uitgebreid belicht.

Het snel demontabele achterdeksel voor 
deze drogestoffenwagens staat daarin 

Snelle wISSELTRUC

Klaar voor de START(BAANVEEGMACHINES)?!

Naast de standaard reinigingsproduc-
ten, biedt KOKS Milieu- en Voertuigtech-
niek altijd de mogelijkheid tot speciale 
oplossingen voor vraagstukken omtrent 
reiniging en wegenonderhoud. 

Sinds kort is daar voor u een dimensie aan 
toegevoegd. Vanuit de Bucher Group kan 
KOKS mVT nu ook een beroep doen op de 
mogelijkheden van Beam in Denemarken. 
Beam is binnen de Bucher Group ingericht 
als producent van speciale machines voor 
wegen- en vliegveldonderhoud. Een voor-
beeld daarvan is de A 9500 startbaanveeg-
machine, opvolger van de befaamde STKF 
3000. Verder kunt u denken aan wegdek-
reinigingsmachines voor wegenbouw, cala-
miteiten en industrie. Ook behoort materieel 
voor het demarkeren en het opruwen van 
wegdekken tot het pakket. KOKS mVT levert 
daarmee totaaloplossingen voor uw reini-
gingsvraagstukken.

ondanks de regelgeving omtrent hon-
denuitwerpselen, blijft het noodzakelijk 
deze straatvervuiling collectief aan te 
pakken. Helaas nemen veel mensen nog 
steeds niet hun verantwoordelijkheid om 
zelf de uitwerpselen van hun viervoeter 
op te ruimen. 

Gelukkig heeft ITEV een ideale oplossing om 
dit probleem aan te pakken: de Carré Galo-
pin hondenpoepzuiger. Dit op een Yamaha 
motorscooter gebaseerd voertuig maak het 
mogelijk om op effectieve wijze de achterge-
laten hondenpoep op te zuigen zónder hier-

De kleinste camera binnen het gehele 
assortiment van de KOKS Group is de 
nieuwe ROM MiniSan... ideaal voor lei-
dingen, (douche)putjes en sifons van 
Ø15-40 mm.

Dit camerasysteem bestaat uit een stuurunit 
met aluminium behuizing, een slijtvaste, flexi-
bele duwkabel en een camerakop van slechts 
Ø 13 mm. Deze bijzonderheden maken de 
miniSan geschikt voor allerlei toepassingen. 
Behalve voor het inspecteren van kleine 
rioolleidingen, (douche)putjes en sifons in 
keukens en badkamers, is dit systeem ook 
inzetbaar voor het inspecteren van warmte-
wisselaars en motoren.
U kunt de unit aansluiten op uw Ridgid monitor. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw 
systeem uit te breiden met onder andere een 
videobril. Verder kunt u met een 512 Hz zender 
en uw Ridgid opsporingsapparaat eventuele 
ondergrondse problemen lokaliseren. 

‘PoEPMAKKELIJK’

mee in aanraking te komen. Uit hygiënisch 
oogpunt is dit een belangrijk pluspunt van 
deze machine. Reinigingsbedrijf Horizonnet 
uit het Belgische Knokke heeft, net als Stad 
Brussel, wederom gekozen voor deze ‘poep-
makkelijke’ oplossing. Inmiddels wordt de 
poepscooter daar én bij vele andere klanten 
naar volle tevredenheid ingezet.
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SERVICEDEALERSCHAP voor Wallonië 

Dit houdt in dat de specialisten van ITEV-
mGm de gebruikers van Geesink Norba 
huisvuilwagens voorzien van eerste en 
tweedelijns serviceondersteuning in de 

omgeving Groot-Brussel en Wallonië. Hier-
mee kan ITEV-mGm verder uitgroeien tot 
een breed expertisecentrum voor service 
aan allerhande onderhouds- en reinigings-
voertuigen. Behalve voor Geesink Norba 
huisvuilwagens, doen we dit al met succes 
voor PBE inzamelvoertuigen, Ruthmann 
hoogwerkers, Bucher-Schörling veegma-
chines en brandweerwagens. Gebruikers 

Net nieuw voor ITEV-MGM is het onlangs overeengekomen servicedealerschap met de 
Geesink Norba Group. 

Befesa is een grote naam in Spanje, met 
industriële reiniging als een van de velen 
specialismen. Voor uitbreiding van haar 
wagenpark, ten behoeve van activiteiten bij 
raffinaderijen, chemische industrieën en 
cementfabrieken, deed ze een beroep op 

ATEX CoMBI'S naar Spanje

Voor de firma Befesa rijden momenteel in de omgeving van Barcelona twee gloednieuwe, Atex goedgekeurde KOKS combi’s rond. 
De derde wagen, een 4-asser, gaat later die kant op en zal gaan werken in de regio Bilbao. 

De KOKS-Bucher Roadmaster bewijst steeds opnieuw haar kracht. De OptiFant 70 vormt de basis van deze chassisgemonteerde 
veegmachine. Afhankelijk van de inzet, kunnen klanten kiezen voor bepaalde uitvoeringen, opties en modificaties. Zo hebben al heel 
wat varianten de werkplaats van KOKS Milieu- en Voertuigtechniek verlaten.

Veegservice Noord-Nederland kreeg tijdens 
haar 10-jarige bestaan de sleutel van de nieu-
we Roadmaster overhandigd. Bij dit bijzondere 
model hebben we de zuiginstallatie direct ach-
ter de achteras geplaatst. Dit, in combinatie met 
het opgebouwde hogedruksysteem dat is voor-
zien van roterende spuitkoppen, maakt deze 
machine een ware uitblinker in z’n soort.
Een Roadmaster met een grote frontbezem 
en extra watertank ging naar de firma Valk 
Waarland. Deze extra watertank van 2.000 
liter is toegevoegd om de actieradius van de 
hogedrukpomp te verhogen. Samen met de 
rolbezem, stelt dit de gebruiker in staat extra 
intensieve reinigingsklussen te klaren.
Beide machines zijn voorbeelden van de vele 
mogelijkheden, de brede inzetbaarheid en 
de ongekende kracht van de Roadmaster 
veegmachine.

KOKS Special Products. Volgens de wens 
naar veilig en innovatief materieel, bouwden 
we de combi’s volgens de Atex 137 richtlij-
nen, dé Europese norm voor werken in een 
explosiegevaarlijke omgeving. Daarmee 
loopt Befesa voorop in haar branche.

De combi’s zijn identiek en onder meer uitge-
rust met een tussenbak aangedreven hoge-
drukpomp van 800 bar bij 106 l/min., een 
spoelwatertank van 3.000 liter, een vacuüm-
pomp van 2.400 m3, een rvs 316 vacuüm-
tank van 11 m3 en een uitloopdeksel. 

Veelzijdige RoADMASTERS

van dit materieel zijn voor onderhoud, 
reparatie en service welkom bij onze ves-
tiging in Ittre. Desgewenst kunnen we met 
onze goed uitgeruste servicebussen ook op 
locatie alle hulp bieden.
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De Flexi heeft een vacuümtank van 1.200 
liter en twee schoonwatertanks (PE) van elk 
400 liter. Het leeggewicht van de unit 
bedraagt slechts 450 kg. De pick-up unit is 
ideaal voor voertuigen met een vlakke laad-

ROM introduceert voor het ledigen en reinigen van toiletcabines de ROM Flexi 
1200/800. Deze nieuwe machine voldoet aan de geldende CE-richtlijnen en is de meest 
compacte, lichtgewicht toiletservice-unit in z’n soort.

Compacte, lichtgewicht ToILETSERVICE-UNIT

vloer en een maximaal toegestaan totaal-
gewicht (GVW) van 3,5 ton. De Flexi is 
standaard voorzien van onder andere een 
volledig thermisch verzinkt frame en tank, 
uitschuifbare toiletcabine aanslagen en een 

op 25 september jl. organiseerden 
KOKS Ridderkerk en KOKS Special Pro-
ducts een bezienswaardige opendag in 
Alkmaar, die over de gehele dag zo’n 
175 bezoekers trok.  

Voor én achter het pand stond het vol met 
hogedrukmaterieel van Woma, camera-
inspectiesystemen van Ibak, renovatietech-

oPENDAG in Alkmaar

Onder hoogspanning oP GRoTE HooGTE wERKEN

KOKS Milieu- en Voertuigtechniek heeft 
onlangs een nieuwe KOKS-Zweiweg 
bovenleidingmontageauto geleverd aan 
VolkerRail uit Dordrecht. Dit voertuig 
wordt ingezet voor de tram, metro en 
Randstadrail. 

VolkerRail bouwt, vernieuwt en onderhoudt 
tram-, metro- en spoorbanen in heel Neder-
land, maar vooral voor de drie grote steden. 
Ook bij onze klanten RET, GVB en HTm is het 
zeker geen onbekende partij op dat gebied. 
Daarnaast is VolkerRail gespecialiseerd in 
het aanleggen, inspecteren en onderhouden 
van kraanbanen. 
De in gebruik genomen bovenleidingmonta-
geauto is voorzien van een Versalift hoog-
werker, met een onderhoudsvrije constructie 
van de draaipunten en een onderhoudsvrije 
kunststof werkbak. Door het CAN-bus bestu-
ringssysteem, is minimale bedrading nood-
zakelijk. Het mercedes-Benz chassis werd 
voorzien van de zeer solide en onderhouds-
arme Zweiweg railrijassen. 
Kortom: belangrijke voordelen, die door-
slaggevend waren in de keus voor een 
KOKS-Zweiweg bovenleidingmontageauto. 
De bedrijfszekerheid hiervan wordt mede 
gegarandeerd door de uitgebreide instruc-
ties en scholing aan het bedienings- en 
onderhoudspersoneel.

niek voor riolen en leidingen van Prokasro 
en KOKS speciaalvoertuigen voor industriële 
en rioolreiniging. Behalve het nieuwste mate-

rieel, konden bezoekers ook de nieuwe pro-
ductiehal bekijken. Het was een geslaagd 
evenement en zeker voor herhaling vatbaar.

handig ophangsysteem voor uw zuigslang. 
Daarnaast beschikt de unit over diverse veilig-
heidsvoorzieningen, zoals een manometer, 
niveauwijzer en veiligheidsventielen. 

KoERIER



De netbeheerders, zoals overheden en nutsbe-
drijven, moeten hun complete netwerken regi-
streren bij het Kadaster. De grondroerders, 
ofwel de aannemers die graafwerkzaam-
heden verrichten, zijn verplicht om zorgvuldig 
te graven. Dit houdt in dat alle graafwerk-
zaamheden vooraf gemeld dienen te worden 
bij het Kadaster. Het Kadaster verzamelt gege-
vens van de geregistreerde kabels en leidin-
gen in dit gebied en stuurt tekeningen hiervan 
terug naar de grondroerder. Van de grondroer-

Bij Sea-Invest worden voornamelijk erts en 
cokes overgeslagen, met als gevolg dat de 
kades, waar de werkzaamheden plaatsvin-
den, enorm vervuild raken. Om te voorko-
men dat deze ‘troep’ tijdens regenval afvloeit 
in de haven, zet Sea-Invest een aantal speci-
alistische machines in om de kades schoon 
te houden. 
Onlangs mocht ITEV weer een reinigings-
machine afleveren met een vuiltankvolume 
van 8 m3 en een waterreservoir van 2.500 
liter. met het water wordt de kade grondig 
en onder hoge druk gereinigd. De machine 
zuigt daarna alle vervuiling op in de vuiltank 
om het vervolgens gecontroleerd te kunnen 
afvoeren. met het inzetten van de(r)gelijk 
reinigingsmaterieel voldoet Sea-Invest aan 
haar verantwoordelijkheden ten opzichte 
van het milieu. Bijkomend voordeel is, dat 
het bedrijf er altijd keurig verzorgd bijligt.

wIoN / GRoNDRoERDERSREGELING

SPECIAALTJE op de kade 

Met ingang van 1 juli 2008 is de  
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse 
Netwerken (WION) in werking getreden, 
in de volksmond ook wel de Grondroer-
dersregeling genoemd. Deze regeling is 
ingevoerd om graafschades aan kabels 
en leidingen te verminderen. 

De steeds strengere milieuregels waren voor Sea-Invest, een grote havenoverslag-
onderneming in België, aanleiding om met ITEV in zee te gaan. 

Alkmaars  
BESTE oNDERNEMER 2008

der wordt verwacht dat deze vooraf onder-
zoekt hoe de kabels en leidingen liggen. Dit 
kan door het graven van een proefsleuf of met 
behulp van een leidingzoeker. De Ridgid 
SR-20 en SR-60 uit het leveringspakket van 
ROm zijn ideale producten om leidingen in 
kaart te brengen.
Vroeger was de (onder)aannemer, die daad-
werkelijk de graafschade veroorzaakte, hier-
voor eindverantwoordelijk. Na invoering van 
de Grondroerdersregeling blijft de hoofdaan-

nemer te allen tijde verantwoordelijk voor 
graafschades bij zijn project. Als vooraf inge-
schat wordt dat het risico op graafschade groot 
is, bijvoorbeeld op een druk kruispunt, kan het 
zinvol zijn om graafwerkzaamheden uit te voe-
ren met een KOKS PowerVac. met deze wagen 
kan heel snel en met weinig risico de grond 
rondom kabels en leidingen weggezogen wor-
den. Ook kan het nuttig zijn om met de Power-
Vac een proefsleuf te maken, voordat groot-
schalige graafwerkzaamheden beginnen.

Dat Woma hogedrukpompen breed 
inzetbaar zijn, bleek wel uit een recente 
én bijzondere aflevering van KOKS  
Ridderkerk. 

AD Technologie heeft een elektrisch aange-
dreven Woma pomp gekocht voor een toe-

PRoCESPoMP

Geroemd werden het innovatieve karakter 
van KOKS en het feit dat we een bedrijf uit 
de ‘maakindustrie’ zijn. De jury oordeelde 
dat KOKS daarmee een voorbeeld voor Alk-
maar en goed voor de werkgelegenheid is. 
Trots en dankbaar heeft Gerard Koks de 
‘Van Alkmaar de Victorie prijs’ in ontvangst 
genomen en opgedragen aan alle perso-

neelsleden. Deze prijs, een beeldje van de 
Alkmaarse kunstenaar Rob Houdijk, ziet 
Gerard Koks als een beloning voor de 
gehele KOKS Group. Immers, de ‘mensen 
van KOKS’ leggen de basis voor behaalde 
successen.

passing in de procestechniek. De pomp 
maakt onderdeel uit van een systeem, waar-
bij door middel van zogenaamde ‘omge-
keerde osmose’ water van vloeibare mest 
wordt afgescheiden. De in gebruik genomen 
pomp heeft een opbrengst van 323 l/min. en 
een werkdruk 90 bar.

Gerard Koks sr., general CEO van de KOKS Group, werd tijdens een galafeest van 
Ondernemend Alkmaar gekozen tot beste ondernemer van Alkmaar in 2008.
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Deze pomp is aan beide zijden voorzien van 
een pompkop met wisselset. Beide pompkop-
pen zijn separaat of aaneengeschakeld te 
gebruiken. Bij separaat gebruik heeft de ene 
pompkop een capaciteit van 1.000 bar bij 180 
l/min. en de andere pompkop een capaciteit 
van 2.500 bar bij 75 l/min. Als beide pomp-
koppen aaneengeschakeld gebruikt worden, 

om onze klanten zo breed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft AQ-RENT de 
Woma Boxer hogedrukpomp in de verhuurvloot opgenomen. 

Één pomp, DRIE wERKBEREIKEN

biedt de unit een capaciteit van 1.000 bar bij 
250 l/min. Als gebruiker kunt u met de Boxer 
dus kiezen uit drie verschillende werkbereiken. 
Het geheel is geplaatst in een 20ft container en 
tevens voorzien van een watertank en werk-
ruimte. In deze uitvoering is de unit multifunc-
tioneel inzetbaar voor onder meer betonver-
wijdering, bundel- en scheepsreiniging. 

Voor iedere onderneming geldt, dat 
kwaliteitsbeheer een belangrijk aan-
dachtspunt is. KOKS Milieu- en Voertuig-
techniek heeft er sinds 1993 voor geko-
zen om het ISO-systeem te hanteren voor 
haar kwaliteits-, arbo- en milieubeheer 
(KAM).

Recentelijk is door de KIWA weer een zoge-
naamde externe audit uitgevoerd voor het 
nieuw ontworpen ISO-9001-2000 plan… en 
met goed gevolg! Voor het lopende auditjaar 
is het certificaat wederom verlengd. met dit 
als uitgangspunt gaat KOKS mVT verder aan 

de slag met het verbeteren van haar bezig-
heden en het zich continu conformeren aan 
de interne en externe omstandigheden. 
Daarbij gaat het niet alleen om procesbe-
heersing, maar met name ook om zorg 
voor de mens aan de hand van arbomaatre-

gelen en veiligheid. Tevens 
krijgen milieu-issues blij-
vende en toenemende aan-
dacht van de KOKS Group. 
Een mooi voorbeeld is dat 
we onze warmte afnemen 
van de Alkmaarse Huisvuil-
centrale.

In korte tijd verkocht EUROM Sales twee 
Ecopact hogedruk rioolreinigingsma-
chines aan klanten in eigen land. Beide 
aankopen, door de firma Dasder uit 
Otrokovice en de firma Banik uit Banska 
Bystrica, zijn gedaan na onze lancering 
van actiepakketten. 

TSJECHISCHE 
KLANTEN   
kiezen voor meer

Hoera… wederom ISo-GECERTIFICEERD!

Anders dan weleens gedacht wordt, ver-
langt men ook in Oost-Europa steeds meer 
comfort, ergonomie en extra reinigingsca-
paciteit van het rioolreinigingsmaterieel. 
Om goed op die vraag te kunnen inspelen, 
heeft EUROm Sales speciale actiepakketten 
ontwikkeld. 
Via aantrekkelijke actiepakketten profiteert 
u als klant van uniek voordeel. Naast de 
standaard voordelen, zoals het slanggelei-
dingssysteem, kunt u de machine naar wens 
voorzien van nóg meer gemakken. De fir-
ma‘s Dasder en Banik kozen voor het actie-
pakket met daarin onder andere een radio-
grafische afstandsbediening, afhaspelen via 
afstandsbediening en een extra watercapa-
citeit van 1.000 liter. 

Regelmatig krijgen we van klanten de vraag of ze een ROM aanhanger met alleen rijbewijs B mogen vervoeren. Uiteraard zijn daar 
regels voor, maar natuurlijk bestaan er dan ook weer uitzonderingen op deze regels.

RIJ (BE) wIJS met rioolaanhanger

1.  De toegestane maximum massa (Tmm) 
van de aanhanger is lager dan het leeg-
gewicht van het trekkende voertuig.

2.  De toegestane maximum massa van de 
combinatie is maximaal 3.500 kg.

Voor de rijbewijsklasse kijkt men alleen 
naar de maximum toegestane gewichten 
en níet naar het werkelijke gewicht. Een 

blik in de kentekenbewijzen van de auto 
en de aanhanger is dus genoeg om te zien 
of alleen rijbewijs B volstaat. Wegen hoeft 
dus niet eens. Dat lijkt vreemd, maar is 
toch logisch. Immers, met rijbewijs B mag 
ook niet in een lege vrachtwagen gereden 
worden, ook al weegt die op dat moment 
minder dan 3.500 kg.
maar weinig mensen weten dat ook het 
laadvermogen van de trekkende auto moet 
worden meegerekend om de toegestane 
maximum combinatiemassa te bepalen. 
Om die reden kan er eigenlijk nooit met 
alleen rijbewijs B een aanhangwagen met 
gele kentekenplaat getrokken worden door 
een bestelauto.
Kortom: of rijbewijs BE nodig is, hangt niet 
alleen af van de aanhanger, maar ook van 
het trekkende voertuig. Bij een zwaardere 
4x4 of bestelauto is rijbewijs B vaak al niet 
meer voldoende.
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Nieuw ERGoN HASPEL 

De hoofdregel luidt, dat dit alleen is toe-
gestaan voor alle geremde en ongeremde 
aanhangers zonder eigen kentekenbewijs 
en met een witte kentekenplaat (< 750 kg).
In een beperkt aantal gevallen mag u met 
alleen rijbewijs B tóch een zwaardere aan-
hanger rijden. Daarvoor moet wel aan 
twee eisen worden voldaan:

Voor toepassing op VLG/ADR vacuüm-
wagens en rioolcombi’s, heeft de R&D-
afdeling van KOKS Special Products een 
nieuw Ergon haspel ontwikkeld. 

De haspel bestaat uit minder draaiende 
delen, met als grote voordelen minder slijtage 

en een gegarandeerd langere levensduur. 
Aandrijving van de haspel en uithouderarm 
gebeurt door middel van hydraulische worm-
overbrenging, in plaats van de voorheen 
gebruikelijke kettingaandrijving. Verder is 
het push-pull systeem op de uithouderarm 
geperfectioneerd, waardoor de kans op het 

doorslippen van de slang minimaal is.  
Behalve het verbeterde ontwerp, heeft KOKS 
Special Products ook de productie van dit 
VLG/ADR/Atex goedgekeurde Ergon haspel 
in eigen beheer.



Door de toenemende vraag naar het inhu-
ren van reinigingsmaterieel, blijft AQ-RENT 
haar verhuurvloot in rap tempo uitbrei-
den. De nieuwste aanwinsten zijn twee 
KOKS MegaVac drogestoffenwagens.

Tijdens de internationale vakbeurs IFAT 2008 
stond de KOKS megaVac ExO drogestoffen-
wagen tentoongesteld. De enorme belangstel-
ling en vele positieve reacties waren voor AQ-
RENT doorslaggevend om ook zulke wagens 
aan te schaffen voor de eigen verhuurvloot.
met een 8.000 m3/uur blower, 95% vacuüm 
en een hoogkipsysteem bieden deze wagens 
uitkomst voor het zuigen en blazen van droge 
en natte stoffen, zoals catalyst, poeders, 
vliegas, zand, (dak)grind en slib. Door het 
hoogkipsysteem bestaat de mogelijkheid om 
het opgezogen product af te zakken in big-
bags of te lossen in hoge containers.
Veel klanten uit heel Europa zijn uitermate 
tevreden over de drogestoffenwagens en het 
andere huurmaterieel van AQ-RENT.
 

Terugblik op INNoTRANS

KOKS mVT is sinds 2005 importeur van deze 
drie bedrijven voor de Benelux. Zagro, 
Zweiweg en Schörling Rail Tech hebben per 
januari jl. hun krachten gebundeld en daar-
mee alles in huis op het gebied van rail-/weg-
voertuigen. Samen zijn ze goed voor meer 

Meer dan 1.800 bedrijven uit 42 landen namen deel aan Innotrans 2008 in Berlijn, 
‘s werelds voornaamste beurs voor alles op het gebied van railtransporttechnologie. 
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek presenteerde zich op de gezamenlijke stand van 
Zagro, Zweiweg en Schörling Rail Tech. 

Op de nieuw vormgegeven websites is per 
werkmaatschappij actuele productinformatie 
te vinden. Daarnaast geven ze informatie 
over onder meer het bedrijf, de service, de 
acties, het nieuws en de vacatures, én laten 
ze actueel beeldmateriaal zien. 
Gebruikersvriendelijkheid is een belangrijk 
uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling 
van de nieuwe sites. De navigatie is over-
zichtelijk en met de zoekmachine kan door 
het intypen van een enkel woord eenvoudig 
informatie gevonden worden. De websites 
richten zich op een zeer brede doelgroep, 
met interesse voor producten ten behoeve 
van de reinigingsbranche en voertuigtech-

Vernieuwde wEBSITES

Afgelopen weken hebben KOKS Milieu- en Voertuigtechniek, KOKS Special Products 
en ROM hun vernieuwde websites in gebruik genomen: 
www.koksmvt.com - www.koksspecialproducts.com - www.rombv.com.

Deze vacuümoplegger heeft een tank van 
33 m3 met retourdampreiniger. De grote 
tank is geheel vervaardigd van rvs duplex. 
Vergeleken met het gangbare rvs 316, is 

deze kwaliteit nog beter bestand tegen agres-
sieve stoffen en minder gevoelig voor pitting 
in de tank. Het vermogen van de vacuüm-
pomp bedraagt 1.200 m3/uur en die van de 

niek. De toegankelijke sites voldoen qua 
vormgeving en technische opzet aan nieuwe 
eisen van het internet. Binnenkort worden de 
sites verder uitgebouwd met nieuwe onder-
delen en zullen ze ook deels in het Engels, 
Duits, Frans en Tsjechisch beschikbaar zijn.
Achter de schermen werken we hard aan de 
websites van de andere bv’s en ook deze zul-
len snel actief worden.

Bestelt u al via internet? 
Bij ROm kunt u uw Ridgid Kollmann gereed-
schappen, ontstoppings-, inspectie- en 
opsporingsapparatuur online bestellen via 
www.ridgidkollmann.com. 

compressor 150 m3/uur. De hogedrukpomp 
heeft een werkdruk van 120 bar en een 
wateropbrengst van 50 l/min. Het geheel is 
standalone, wat wil zeggen dat de oplegger 
zónder trekker en mét eigen dieselaandrijving 
kan werken. Dit heeft als voordeel dat het 
chassis ondertussen ingezet kan worden voor 
een volgende klus en op een andere locatie.

STANDALoNE oPLEGGER van 13 meter
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Nieuwe MEGAVACS TE HUUR

Een speciaal ‘gevaarte’ van 13 meter lang, verliet onlangs de werkplaats van KOKS 
Special Products om door Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen bv uit Nieuw-
dorp ingezet te worden in de petrochemische industrie. 

Speciaal gemaakt om u zo goed en snel 
mogelijk van dienst te zijn. Na uw bestelling, 
ontvangt u gelijk een orderbevestiging en 
heeft u uw spullen spoedig in huis. 

dan twintig patenten, ruim vijftig jaar ervaring 
met tweewegtechniek en tal van verkooppun-
ten (dealers) in zeker dertig landen.
Op de stand in Berlijn stonden onder meer een 
Unimog rangeerder, een Sprinter rail-/weg-
voertuig en de nieuwe hoogwerker van 

Schörling Rail Tech tentoongesteld. Diverse 
gerenommeerde Nederlandse, railgerela-
teerde bedrijven, zoals onder meer GVB, RET, 
HTm, VolkerRail, BAm Rail en Strukton Rail, 
hebben de stand bezocht, noviteiten bekeken 
en kennis uitgewisseld.



 INFo
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:

KoKS GRoUP
Diamantweg 1, 1812 RC  Alkmaar, Holland  
Tel. +31 (0)72 540 66 99 
Fax +31 (0)72 540 55 40 
www.koks.com; info@koks.com

DE KoKS GRoUP BESTAAT UIT:
   KoKS Milieu- en Voertuigtechniek bv – Holland
   Specialist in materieel voor wegenonderhoud
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
  KoKS Ridderkerk bv – Holland
   Specialist in hogedruk-, heetwatertechniek, 
 rioolinspectie- en renovatietechniek
   Tel. +31 (0)180 46 28 88, 
 www.koksridderkerk.nl
  KoKS Special Products bv – Holland
   Specialist in reinigings- en voertuigtechniek voor 

industrie en overheid
   Tel. +31 (0)72 540 66 99, 
 www.koksspecialproducts.com
  RoM bv – Holland
   Specialist in rioolreinigings- en toiletservice- 

materieel
  Tel. +31 (0)342 49 04 17, www.rombv.com
  EURoM s.r.o. – Tsjechië
   Specialist in hoge kwaliteit halffabrikaten en 
 in de ontwikkeling van rioolreinigingsmaterieel
  Tel. +42 (0)544 23 45 05, www.eurom.cz
  ITEV nv – België
   Specialist in materieel voor wegenonderhoud en 

gemeentelijke en industriële reiniging
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.itev.be
  ITEV-MGM sa – België
   Specialist in materieel voor wegenonderhoud en 

gemeentelijke en industriële reiniging
  Tel. +32 (0)2 367 67 00, www.itevmgm.be
  AQ-RENT bv – Holland
  Specialist in verhuur van reinigingsmaterieel
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
  AQ-RENT nv – België
  Specialist in verhuur van reinigingsmaterieel
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.aq-rent.eu

VGM CHECKLIST AANNEMERS

gecertificeerd

KoKS Group neemt deel aan:
31 maart Rail-Tech Europe Jaarbeurs Utrecht,  
t/m 2 april Internationale beurs voor  Utrecht, Holland 
 railtechnologie 

21 t/m 23 Industrial Maintenance Ahoy,  
april Technologiebeurs voor onderhoud,  Rotterdam, Holland
 renovatie en vernieuwing in Europa 

12 t/m 14 ReinigingsDemoDagen (RDD) RDw Testcentrum,  
mei Afval-/reinigingsbeurs  Lelystad, Holland
 Clean drive! 

26 t/m 28 VodyVody-Kanalizace/ Brno Exhibition Centre,
mei VoD-KA Brno, Tsjechië
 Watermanagementbeurs 

2 t/m 6 Matexpo Kortrijk Expo, 
september Vakbeurs voor machines, technieken  Kortrijk, België
 en materieel voor de bouwnijverheid, 
 wegenbouw, industrie, recycling en 
 openbare werken

8 t/m 10 Demodagen Papendal Nat. Sportcentrum Papendal,  
september Totaalvakbeurs voor sport, spel,  Arnhem, Holland
 recreatie en openbare ruimte  

7 t/m 9 Riolering & Stedelijk Brabanthallen,  
oktober watermanagement  ‘s-Hertogenbosch, Holland
 Vakbeurs voor producten en diensten 
 op het gebied van riolering en 
 stedelijk watermanagement 

27 t/m 30 Entsorga-Enteco Koelnmesse,  
oktober Vakbeurs voor afvalverwerking en  Keulen, Duitsland 
 milieutechnologie

KoKS Group organiseert: 
Datum nog  ‘Nieuwe ontwikkelingen Locatie nader te bepalen
onbekend in 3D technologie bij 
 camera-inspectie’ 
 Symposium voor industrie en over-
 heid over nieuwe ontwikkelingen in 
 3D technologie bij camera-inspectie

De locatie, deelname aan en data van bovengenoemde evenementen zijn onder voorbehoud. 
De meest actuele evenementenagenda vindt u op www.koks.com. 
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Redactieadres: KOKS Koerier, Marketing & Communicatie, Diamantweg 1, 1812 RC Alkmaar, Holland
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KoKS AGENDA 2009

Zestal VEEGMACHINES

Dat deze veegmachines uitblinken in wend-
baarheid en reinigingskracht, speelde een 
voorname rol in de besluitvorming. Ook de 
lage ‘cost of ownership’ heeft in belangrijke 
mate bijgedragen aan de keuze voor de 
Bucher 5000 veegmachines van ITEV. 
Voor deze machines centreren de reinigings-
activiteiten zich rond de prachtige stad Gent. 

Door de toeristische functie van Gent moet de 
stad schoon, netjes en goed toegankelijk zijn. 
Dit geeft niet alleen een goede indruk, maar 
laat ook het oude karakter van de stad beter 
tot z’n recht komen. met deze zes veegma-
chines wordt de modernste techniek ingezet 
om inwoners en bezoekers nog lang te laten 
genieten van een belangrijk stuk historie.

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure plaatste het Gentse Ivago bij ITEV een 
order voor een zestal middelgrote veegmachines van het type Bucher 5000.
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