
N I E U W S B R I E F  V O O R  D E  R E L A T I E S  V A N  D E  K O K S  G R O U P  -  N O V E m B E R  2 0 0 7

Een familiebedrijf kan een 
mooie bestuursvorm zijn. 
Hiervoor is aanwas echter 
wél onontbeerlijk. De meeste 
lezers weten waarschijnlijk, 
dat Gerard jr., Rick en Lisan-
ne al binnen de onderneming werkzaam zijn. 
Hekkensluiter Stefanie zal de gelederen naar 
verwachting na haar studie komen versterken.
Op deze pagina kunt u zien hoe de 1e paal van 
onze werkplaatsuitbreiding in Alkmaar door 
een deel van de derde generatie is geslagen. 
Bij het ter perse gaan van deze editie heeft nog 
een paar kleinkinderen het levenslicht gezien. 
Vol trots en met genoegen stel ik hen aan u 
voor. Lesley is het zusje van megan én Boyd is 
het broertje van madelon. Het geruststellende 
voor ons als vader en moeder is, dat de kinde-
ren in het bedrijf volop gesteund worden door 
kundige en betrokken collega’s, zowel binnen 
de werkmaatschappijen als bij de holding, 
waarop zij verder kunnen bouwen.
Zoals u ziet, is alles bij ons volop in beweging, 
maar bij u als relatie zal het in deze turbulente 
periode niet anders zijn. Daarop proberen wij 
zo goed mogelijk te anticiperen, zowel door 
uitbreiding van onze vestigingen als door pro-
ductinnovaties.

mijn hartelijke dank voor uw aandacht en veel 
leesplezier toegewenst!

 Gerard Koks sr.
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UITBREIDING werkplaatsen KOKS Special Products

   oals we al meldden in de vorige Koerier is mede door de aantrekkende economie de vraag naar speciaalvoertuigen enorm toege-
nomen. Het motto “Niet alleen oogsten, maar vooral ook zaaien” heeft Gerard Koks sr. doen besluiten het aantal werkplaatsen flink 
te vergroten. Onder toeziend oog van zijn kleindochters Megan en Madelon is op 1 september jl. de eerste paal geslagen voor deze 
uitbouw aan de Diamantweg in Alkmaar. 

Met het slaan van deze eerste paal is het 
startsein gegeven voor een uitbreiding van 
maar liefst 1.500 m2. Een en ander is 

Z

nodig om vraag en aanbod optimaal op 
elkaar te kunnen afstemmen. Verder vra-
gen technische ontwikkelingen en verder-
gaande innovaties om aanpassing en uit-
breiding van het aantal werkplaatsen. 
Naar verwachting zal de nieuwbouw 
begin januari 2008 in gebruik genomen 

worden. We hopen dan niet alleen onze rela-
ties nog beter van dienst te kunnen zijn, maar 
ook meer voertuigen te gaan produceren.

Het team van mobile General maintenance 
(mGm) is integraal overgenomen. Haar jaren- 
lange ervaring in en deskundigheid van  
service- en onderhoudswerkzaamheden aan 
allerhande voertuigen uit de reinigings- en 
veiligheidssector zijn van grote waarde.       
Behalve het voortzetten van deze activiteiten, 
zal ITEV-mGm zich in Wallonië en Noord-

   edio 2007 heeft de KOKS Group ITEV-MGM sa in België 
opgericht. Met deze stap, na de overname van MGM bvba, 
ziet de KOKS Group haar kans schoon om vanuit Ittre de  
verkoopactiviteiten in Wallonië uit te breiden en te ontplooien.  

M

ITEV-MGM: 
jongste ´dochter´ van KOKS Group

Frankrijk ook gaan richten op de verkoop 
van nieuwe huisvuilwagens, veegmachines, 
kolkenzuigers, brandweerladders en hoog-
werkers. Ook in Vlaanderen zal ITEV-mGm 
actief zijn met het assisteren van haar ‘zus’ 
ITEV nv in Eke-Nazareth en het leveren van 
materieel, onderhoud en service aan brand-
weerdiensten en hoogwerkerklanten.    



In Europa rijdt inmiddels de vierde Ibka 
hogedruktrailer rond die door KOKS Rid-
derkerk is gefabriceerd. Ibka zet haar 
materieel in voor reinigingswerken tijdens 
shutdowns op grote raffinaderijen in 
Europa.

Zoals ook de drie voorgaande trailers, bestaat 
dit 3-assige voertuig van 13½ meter uit  
vier compartimenten: een geluidsgeïsoleerde 
hogedrukruimte voor de PLC bestuurde hoge-
drukinstallatie (Woma D 550 Z P 45) en het 
aggregaat, een werkplaats, een ruimte voor 
de heetwaterinstallatie (1.000 bar, 250 l/
min., 950) en een bergplaats voor de bundel-
reinigingsmachine. Anders dan anders zijn 
de bypasswatervulling, de rvs spatplaten, de 
gedeeltelijke isolatie van de werkplaats en het 
verdubbelde formaat van de watertank. Ook 
de hoogte van de achterste opslagbak  
is gewijzigd, zodat het ‘gevaarte’ zonder  
problemen de veerboot op kan naar Engeland. 

In navolging van het succes van de Navi-
track II en Navitrack Scout introduceert 
ROM de nieuwe SR-20 leidingzoeker. 

‘Kwartet’ HOGEDRUKTRAIlERS

Naast het eenvoudig opsporen van sondes 
biedt de unieke SR-20 ook de mogelijkheid 
om ondergrondse leidingen snel en correct 
te vinden. Het apparaat zoekt leidingen voor 
elektriciteit, water, gas, telefoon én datacom. 
U krijgt met de SR-20 méér mogelijkheden en 
de gebruiksvriendelijkheid blijft behouden.

ITEV pronkt met ROM-MOBIEl

Deze aanhangwagen is voorzien van aller-
hande producten voor rioolreiniging van  
Ridgid-Kollmann en Kummert. Hiermee kan 
ITEV op ‘tournee’ door eigen land om deze 
producten te promoten. Voor geïnteresseerden  
is het mogelijk direct de efficiënte werking  
hiervan te testen. Wilt u dat ook? Bel gerust 
naar +32 (0)9 211 12 78.

Heeft u problemen met het opsporen 
van leidingen met weinig of geen reflec-
tie en zogenaamde ‘dode’ leidingen? 

‘Dode’ lEIDINGEN TRACEREN

Dan biedt de nieuwe ST-Q33 lange afstands-
zender van ROm uitkomst. Deze lichtgewicht 
zender stuurt een krachtig signaal naar onder-
grondse leidingen. In combinatie met de SR-20 
leidingzoeker, is deze lange afstandszender dé 
oplossing voor het snel en nauwkeurig traceren 
van alle leidingen en kabels. 

Omdat de vraag naar ROM producten ook in België groot is, wil ITEV daar actief  
op inspelen. Vandaar dat de vestiging in België de beschikking heeft over een ‘mobiel’ 
uit Barneveld. 

Snelle
lEIDINGZOEKER



De veegmachine is zodanig uitgerust, dat u 
er zowel links- als rechtsvegend mee kunt 
werken. met de voorop gemonteerde 
onkruidborstel kunt u hardnekkig vuil een-
voudig verwijderen en beschikt u over een 
grote actieradius. Wilt u de Optifant 70 
huren of heeft u interesse in het huren van 
andere veegmachines, smalspoor huisvuil-

De door AQ-RENT België aangeschafte Optifant 70 maakt de verhuurvloot van veeg-
machines compleet én gereed voor deze tijd van het jaar.   

In de wolken met 
HOOGwERKERS  
van Ruthmann

In bijna twintig jaar heeft ITEV-MGM 
(voorheen MGM bvba) enorm veel  
ervaring opgedaan met onderhouds- en 
servicebeurten aan hoogwerkers van 
diverse merken. Zo ook heel succesvol 
aan hoogwerkers van het Duitse merk 
Ruthmann.

Dat het klikt tussen ITEV-mGm en Ruthmann 
blijkt wel uit het feit dat laatstgenoemde ons 
heeft uitverkoren als exclusief partner voor 
de verkoop en service in België. Deze Duitse 
marktleider bestaat reeds honderd jaar en 
staat voor kwaliteit, duurzaamheid, profes-
sionaliteit en betrouwbaarheid. Jaarlijks 
fabriceert Ruthmann zo’n driehonderd hoog- 
werkers, variërend van 10 tot 100 meter, 
voor onder meer elektriciteitsleveranciers, 
televisiemaatschappijen, publiciteitsfirma’s en 
servicebedrijven voor de openbare werken. 
Ook in België vertrouwen meerdere open-
bare besturen en dienstverleners al jaren 
op de kwaliteit van Ruthmann hoogwerkers. 
met rugdekking van de KOKS Group en de 
onvoorwaardelijke steun van Ruthmann, zal 
ITEV-mGm er alles aan doen om de ideale 
partner te zijn voor alle klanten in België.

Optifant 70 NIEUw IN VERHUURVlOOT

Dit voertuig is voorzien van een inrichting 
voor het thermiet lassen van spoorstaven 
en kan als tweewegvoertuig flexibel inge-

zet worden op zowel de weg als de rails. 
Het voertuig komt in actie bij de Alkmaarse  
vestiging van VolkerRail.

Dit najaar heeft KOKS Milieu- en Voer-
tuigtechniek de eerste KOKS-Zagro Mer-
cedes-Benz Sprinter mét railwielgeleiding 
afgeleverd aan VolkerRail Materieel.   

wagens, hogedrukunits, vacuüm- of droge-
stoffenwagens? Bel dan naar de planning in 
Alkmaar (NL) +31 (0)72 540 66 99 of  
in Eke-Nazareth (B) +32 (0)9 211 12 78.  
Als u het beste reinigingsmaterieel wilt 
huren, regelt AQ-RENT alles voor u…  
snel, goed én voordelig!

Eerste KOKS-ZAGRO staat OP DE RAIlS!

KOERIER



ROADMASTER wederom GROOT SUCCES

De basis Roadmaster geeft u de keus tus-
sen een volledig hydrostatische uitvoering 
of een model met opbouwmotor. Vervolgens 
bestaat de mogelijkheid om het tankvolume te 
vergroten naar 7,5 m3 en 1.750 liter water. 
Daarmee is de Roadmaster een voordelig 
alternatief voor de Omnifant 80. Verder 

kunt u uitbreiden met een voertuigbrede zuig-
mond achter de achteras (volume - water =  
7 - 2.250). Deze versie is te voorzien van 
hogedruksystemen met diverse capaciteiten 
voor het reinigen van onder meer fabrieks- 
terreinen en wegen. Op de foto ziet u de 
laatstgenoemde variant mét extra watertank.

Het materieel van mTS past goed bij het 
totale aanbod van KOKS Special Products. 
De markt is ons welbekend en de techniek 

ZUIG-/BAGGERMACHINES van mTS

1e EXI wARM-
wATER HOGE-
DRUKREINIGER

De Woma ET600 is een mobiele reinigingsunit 
met een werkdruk van 600 bar, een opbrengst 
van 28 l/min. en een watertemperatuur van 
950. Standaard leveren we deze hogedruk-   
reiniger volgens de SIR-richtlijnen. Bijzonder 
is wel dat dit de eerste EXI-goedgekeurde 
unit is. Sinds de aflevering zet Groeneveld 
deze ET600 naar volle tevredenheid in voor 
onder meer het reinigen van en het vet ver-
wijderen uit kleine riolen. Leuk detail is de 

uitvoering in de eigen  
        bedrijfskleuren.

De eerste, door KOKS Ridderkerk 
geleverde Woma ET600 warmwater 
hogedrukreiniger in Nederland staat 
op naam van Rioolontstoppingsbedrijf  
Groeneveld uit Werkendam. 

In de vorige Koerier las u over onze op stapel staande introductie van de KOKS-Bucher 
Roadmaster. Sinds deze hernieuwde kennismaking zijn er al vijf chassisgemonteer-
de veegmachines in diverse varianten geleverd of in opdracht verkregen door KOKS 
Milieu- en Voertuigtechniek.

KOKS Special Products heeft de vertegenwoordiging van MTS zuig-/baggermachines 
gekregen voor de Benelux.

is ons niet vreemd. Zuig-/baggermachines 
worden voornamelijk gebruikt in het grond-
verzet bij het opgraven van leidingen, kabels, 

rioleringen en wortels. Kortom: dit materieel 
haalt probleemloos alles boven wat in de 
grond verwerkt zit en tijdens het opgraven 
niet mag beschadigen. Het zuigsysteem werkt 
met ventilatoren en zuigt met een enorme  
luchtsnelheid grote gaten in de grond. met 
plezier verstrekken wij u meer informatie 
of verzorgen we een demonstratie. Eén  
telefoontje is genoeg: +31 (0)72 540 66 99. 



De samenwerking tussen Ruthmann en ITEV-MGM resulteert in bijzonder praktische 
voertuigen, die het transport en het laden en lossen van zware lasten enorm  
vereenvoudigen.

De Ruthmann Cargoloader en Flexiloader 
hebben voor het laden en lossen een ingeni-
eus systeem, waarbij de laadvloer van het 
voertuig tot op de grond kan zakken en tot  
1,6 meter daarboven kan stijgen. Verder 
maakt de unieke toepassing van ‘wisselcon-
tainers’, ingericht met bijvoorbeeld een hoge-
druk- of een antigraffitisysteem, het voertuig 
geschikt voor meerdere doeleinden. Ook voor 
brandweerdiensten en civiele bescherming is 
dit ‘wisselprincipe’ uitstekend inzetbaar. Zo 
gebruiken ziekenhuizen dit multifunctionele 
voertuig om enerzijds het linnen mee in te 
zamelen en anderzijds de warme maaltijden 
mee te verspreiden. De talrijke mogelijkheden 
kunnen we niet kwijt in deze Koerier. U kunt 
daarom voor meer informatie en demonstra-
ties altijd contact opnemen met ITEV-mGm. 

Stijlvolle semi-permanente SANITAIRE OPlOSSING

     et trots introduceert ROM de unieke semi-permanente sanitairvoorziening Nomade. In Frankrijk is dit concept 
al een groot succes en nu wil ROM de markt in de Benelux veroveren.
M

De Nomade is een ecologische, mobiele en 
zelfstandig opererende toiletvoorziening, 
die ook voor minder validen toegankelijk is.  
De oprijplaat, de afsluitbare deur en de  
zelfreinigende, desinfecterende wc-zitting 
behoren tot de standaarduitvoering. U kunt 
kiezen voor een autonome unit of voor een 

die op het riool aangesloten kan worden. 
Dankzij de drie geïntegreerde hijsogen is de 
Nomade zeer eenvoudig te (ver)plaatsen en 
daarmee ideaal voor gebruik op stranden, 
in steden, dorpen en bossen. Het ontwerp 
kenmerkt zich door duurzaamheid, ruimte  
en comfort.

Tegenwoordig komen bij EUROm niet alleen 
halffabricaten maar ook totaalproducten van 
zeer hoge kwaliteit tot stand. Op de nieuwe, 
zeer geavanceerde productdevelopment-
afdeling ontstaan de mooiste machines, 
waarbij een goede prijs-/kwaliteitsverhou-
ding, optimaal gebruiksgemak en eigentijds 
design belangrijke uitgangspunten zijn. 

  anaf het begin van 2007 tot nu is de 
productie van EUROM met 60% gestegen.  
Door deze forse groei ziet EUROM zich 
genoodzaakt om een deel van de pro-
ductie te outsourcen.

V

Productie bij EUROM FlOREERT!

PRAKTISCH transporteren, laden en lossen

KOERIER



KOKS Ridderkerk heeft drie verschillende 
koffers samengesteld: de hogedruk-roterende 
polijst nozzle koffer (1.000 bar), de hoge-
druk-roterende boor nozzle koffer (1.000 
bar) en de roterende-standaard riool  
nozzle koffer (350 bar). Zo heeft u alles  
binnen handbereik in één koffer: nozzles, 
sleutels, afdichtingen, smeermiddel en 
ultraflexibele rioolslang (alleen bij de riool-
koffer). Het deksel blijft in een hoek van 900 
openstaan en alle artikelnummers worden 
erin vermeld. Aangezien het interieur van de 
koffer weinig vocht opneemt, blijven de  
nozzels vet. Kortom: gemak dient de mens! 
Voor speciale actieprijzen kunt u bellen naar 
+31 (0)180 46 28 88.

NOZZlE KOFFER biedt veel gemak

Sinds de introductie op de vakbeurs 
Industrial Maintenance, zijn de KOKS 
nozzle koffers een groot succes.

Van der Velden Rioleringsbeheer is met vijftien vestigingen in Nederland een van de grootste professionele dienstverleners in  
de branche. Voor investeringen in haar wagen- en machinepark heeft ze in ROM en KOKS gelijkwaardige en betrouwbare  
partners gevonden.

Vakkundig en gedegen advies, het brede 
assortiment en de positieve mentaliteit  
van alle bedrijven van de KOKS Group 
waren doorslaggevend in het plaatsen van 
de order voor zes Ecopacts en vier combi’s.  

met de ROm Ecopacts heeft Van der Velden  
een van de meest compacte en gebruiks-
vriendelijke rioolreinigingsinbouwmachines 
die er bestaat. Een topper met een perfecte 
prijs-/kwaliteitsverhouding. 
Op de vier door KOKS Special Products 
gebouwde tank-in-tank combi’s is elk plekje 

benut. Zo monteerden we op de tank een 
grote haspel met 25 meter zuigslang. De 
zuigslang wordt geleid over een zuigarm,  
die 1800 draaibaar en 120 cm uitschuifbaar 
is. Dit alles kan met een kleine afstands- 
bediening geregeld worden en is dus zeer 
ergonomisch voor het bedieningspersoneel.  

‘COMBI’ ROM en KOKS scoort



AQ-RENT nv bestaat al bijna weer een 
jaar. Sinds de start in België is de ver-
huurvloot daar aardig uitgebreid en de 
vraag naar huurmaterieel behoorlijk 
gegroeid.

AQ-RENT BElGIË 
verhuurt op  
volle toeren

Veel geïnteresseerden hebben ons én het 
materieel gezien op de vakbeurzen Ifest in 
Gent en matexpo in Kortrijk. Anderen heb-
ben kennisgemaakt door het kort of lang-
durig huren van machines. We zijn nu in 
België beter te vinden, want ons bedrijfsbord 
pronkt op het pand aan de Tulpenstraat in 
Eke-Nazareth. Daarnaast hebben we er met 
ITEV-mGm in Ittre een servicepunt bij gekre-
gen. AQ-RENT is dus hét adres voor het kort 
en langdurig huren van reinigingsmaterieel 
zonder personeel voor allerhande reini-
gingswerkzaamheden. Bel gerust naar de 
planning +32 (0)9 211 12 78 en wij helpen 
u graag verder.

Bij dramatische gebeurtenissen als branden, evacuaties, rampen en ongevallen, hopen 
we dat de hulpdiensten met al hun materieel uitrukken en voor ons klaarstaan.

Ladog voor SPOElEN EN STROOIEN

De gemeente Breda heeft onlangs de eerste 
Ladog met een Euro IV motor in ontvangst 
genomen. Daarmee past deze machine  
helemaal in het beleid van duurzaam 
ondernemen. Ondanks dat er voor derge-
lijke werktuigen nog geen wettelijke ver-
plichtingen bestaan wat betreft emissie,  
heeft Breda toch gekozen voor een duur-
zame oplossing van KOKS. De vele toepas-
singsmogelijkheden, zoals straten spoelen,  
onkruid borstelen en winterdienst, maken 
deze uitvoering zeer bijzonder én super 
compleet.

Om de stad Breda schoon te houden, maken ze daar al gebruik van de KOKS-Bucher 
veeg-/zuigmachine 2020. Aan het wagenpark is nu ook een Ladog multifunctioneel 
voertuig toegevoegd voor het spoelen en strooien van wegen en fietspaden.

Om deze paraatheid te garanderen, moeten 
de brandweerkorpsen voor hun materieel 
kunnen rekenen op adequate en snelle  
service. ITEV-mGm mag zich dé specialist 
noemen op het gebied van onderhoud en 
reparatie van brandweerladders. met haar 
veelzijdige kennis is de technische ploeg  
van ITEV-mGm absoluut níet merkgebon-
den. Sterker nog, ITEV-mGm fabriceert zelf 
onderdelen, waardoor ook oudere en  
onbekende brandweerladders in goede staat 
gehouden kunnen worden.

KOERIER

Uit de brand geholpen door kennis van  
BRANDwEERlADDERS



KOKS Milieu- en Voertuigtechniek heeft afgelopen jaren samen met haar klanten en leverancier Bucher-Schörling veel energie  
gestoken in het verder ontwikkelen van de Bucher 5000 serie. 

KOKS Special Products mocht onlangs de eerste drogestoffenwagen fabriceren voor  
de nieuwe onderneming Koppenol industriële & civiele services. 

Koppenol is onder andere gespecialiseerd in 
het zuigen van vliegas en het blazen van 
dakgrind. De drogestoffenwagen voldoet aan 
de laatste eisen op het gebied van techniek, 
geluidsnormen, emissies en veiligheid. met 

Deze middelgrote veegmachine is lever-
baar in een 50 én een 80 km/uur uitvoe-
ring. Dat maakt dit type uitermate geschikt 
voor gemeenten en particuliere bedrijven 

Kostenbesparende VEEGTOPPERS voor duurzame ondernemers

Heeft u geen adres voor kettingklop-
pers met 1/4”, 3/8” en 1/2” aanslui-
tingen? U kunt daarvoor nu terecht bij 
ROM in Barneveld!

Deze nieuwe serie ENZ kettingkloppers is 
al inzetbaar bij een vermogen van 20 l/
min. De kleine maten en bijbehorende extra’s 
maken de kettingkloppers uitermate geschikt 
voor riolen met diameters van 40 tot 150 mm. 
Dankzij de kunststof ring op de koppen van 
deze kettingkloppers, zijn ze ideaal voor 
het reinigen van riolen die door middel van  
relining (kousmethode) gerepareerd zijn. 

Nieuwe serie  
ENZ 
KETTINGKlOPPERS

met grote rijafstanden tot het werk. Op 
zich geen nieuw fenomeen, maar in dit 
geval wél gecombineerd met de voorde-
len van een 177 pk mercedes motor (sterk, 

zuinig en stil) met minimaal Euro 4 of Euro 
4 Tier 3, een korte wielbasis met vierwiel-
besturing (zéér wendbaar) en een grote 
actieradius (150 liter brandstoftank; 800 
liter watertank). Voor duurzame onderne-
mers behoort een roetfilter tot de opties en 
zijn alle machines Pm10 gecertificeerd.  
machines die op tijd worden geïnspecteerd 
en onderhouden, werken langer en kosten 
minder. Wij informeren u van harte hoe  
u de machine zo lang mogelijk op de  
weg kunt houden door hem regelmatig te  
inspecteren. KOKS milieu- en Voertuig-
techniek biedt hiervoor onder meer een  
drietal kostenbesparende onderhouds- 
overeenkomsten aan. Informeer naar de 
mogelijkheden. Op basis van uw wensen- 
pakket kan ook een op maat samen- 
gestelde dienstverlening aangereikt worden. 
Dat is de ‘KOKS aanpak’, maar dat wist  
u wellicht al.

de capaciteit van 8.000 m3 luchtver- 
plaatsing per uur kan er probleemloos over 
een grote afstand gezogen en geblazen wor-
den. Dat maakt de acties op moeilijk bereik-
bare plaatsen een stuk makkelijker.  

DROGESTOFFENwAGEN 
brengt hoofd op hol



De overheid en OVAm stellen samen alles 
in het werk om in heel België het zwerf-
vuil te bestrijden en het straat- en veegvuil  
verantwoord te verwerken. Zo stellen ze  
steden en gemeenten in staat om met een  
toelage van 50% een reinigingsmachine van  
1 tot 4 m3 aan te schaffen. Voor ITEV klanten  

Behalve in Franstalig België, is nu ook de Nederlandstalige gemeenschap gestart  
met het subsidiëren van nieuwe reinigingsmachines en andere milieubevorderende 
investeringen. 

SUBSIDIE OP REINIGINGSMACHINES

is dit dus van kracht bij aankoop van de veeg-
machines Bucher Cityspider, Bucher 2020 
en Bucher 5000. Gezien het grote aantal  
aanvragen is de subsidieregeling verlengd 
tot zeker eind 2008. ITEV heeft hierover 
een informatiemap samengesteld en voor u 
klaarliggen. 

KOKS Ridderkerk heeft de exclusieve Europese vertegenwoordigingen verkregen van 
APS (Advanced Pressure Systems) uit het Amerikaanse Texas en StoneAge Waterjet 
Tools uit het Amerikaanse Durango. 

APS is een jonge en dynamische fabrikant 
van eerste kwaliteit accessoires voor hoge-

drukreiniging tot 3.000 bar. U moet dan 
vooral denken aan overstortpistolen, voet-
ventielen, overstortventielen, dubbelpistolen-
bediening, lanzen, nippels en nozzels.  
De oprichters (voorheen de oprichters van 
CRS) zijn oud-medewerkers van Gardner & 
Denver, bekend van hun overstortpistolen met 
cartridgesysteem. APS heeft een vergelijkbaar 
topproduct, dat echter qua gewicht en kwali-
teit veel gunstiger bekendstaat. 
De hydraulisch geremde, roterende nozzels, 
swivels, lansmachines en rioolnozzels van 
StoneAge Waterjet Tools zijn al tientallen 
jaren een klinkende naam.

Na het succes in België, vindt de Citadin 
hondenpoepscooter nu ook haar weg in 
Nederland. KOKS Milieu- en Voertuig-
techniek verkocht de eerste aan Saver.

HONDENPOEP-
SCOOTER SUCCES 
in Nederland

Nieuwe EUROPESE  
VERTEGENwOORDIGINGEN

De basis van deze fecaliënverwijderaar is 
een Yamaha motorscooter met een 125 cc 
motorblok. Deze scooter is uitgerust met een 
geheel geïntegreerd zuigsysteem en aan 
weerszijden voorzien van een zuigbuis met 
watersproeier. De laaggeplaatste fecaliën-
tank laat zich eenvoudig ledigen en reini-
gen. met deze topper heeft Saver dé  
optimale combinatie van rijcomfort, ergo-
nomie en reinigingsefficiëntie aangeschaft.

KOERIER



De ROm 900 is standaard voorzien van 
onder meer een 2700 draaibare, hydraulisch 
aangedreven hogedrukhaspel (vergrendel-
baar onder elke hoek), een meedraaiend 
bedieningspaneel en rvs lekbak (voorkomt 
vervuiling van de machine), een geavanceerd 
geluiddempingspakket en een brandstof-
meter. De professionele ROm 900 is geschikt 
voor het ontstoppen en reinigen van huis- 
aansluitingen en het hoofdrioolstelsel tot  
Ø 500 mm. Naast de uitgebreide basisuit-
voering, biedt ROm een scala van opties en  
accessoires. Zo is deze aanhanger met olie-
spoorbestrijding en drainagereiniging multi-
functioneel inzetbaar.

Design RIOOlREINIGINGSAANHANGER

De rioolreinigingsaanhanger ROM 900 
is compleet nieuw, zowel qua vorm-
geving als qua techniek. Het stijlvolle 
design en de optimale gebruiksvriende-
lijkheid in combinatie met de zeer com-
plete uitrusting, maken de ROM 900 
uniek in zijn soort. 

Dat KOKS Milieu- en Voertuigtechniek 
als railspecialist de vertegenwoordiging  
voert van Zweiweg en Zagro zal bij de 
meeste ‘rail-geïnteresseerden’ wel bekend 
zijn. Nieuw in dat rijtje leveranciers is 
Schörling Rail Tech. 

met de vertegenwoordiging van Zweiweg  
en Zagro kan KOKS mVT de markt voorzien 
in een breed scala van werkmachines  
voor op en naast de rail. 
Sinds kort is de nieuw opgerichte, Duitse 
rail-/wegvoertuigenproducent Schörling Rail 
Tech aan het lijstje toegevoegd. Deze onder-
neming kan bogen op ruime ervaring uit de 
branche. Het rail-/wegwerkmaterieel van 
Schörling Rail Tech vormt een welkome aan-
vulling op ons productenpakket en geeft u 
daarmee nog meer mogelijkheden.

KOKS Special Products was dan ook zeer 
verheugd met de mooie order voor twee  
speciaalvoertuigen: een hogedrukwagen 
HDW 18,0/250 ARP en een vacuümwagen 
ErgonVac VW 17,0. De hogedrukwagen 

Boshuis is binnen ROM al lange tijd een bekende naam. Door uitbreiding van haar 
activiteiten, besloot Boshuis ook met een andere ‘dochter’ van de KOKS Group in zee 
te gaan. 

heeft een 18 m3 spuitwatertank en een hoge-
drukpomp van 210 bar bij 466 l/min. De 
vacuümwagen is afgeleverd met een 17 m3 
slibtank, een 3.000 m3 vacuümpomp en  
25 meter zuigslang op de tank.

Druk in de weer met twee SPECIAlS

SCHÖRlING 
RAIl TECH 
op de rails gezet



ITEV heeft met haar paradepaardjes voor het verwijderen van straatafval en het ophalen 
van huisvuil een driedaags rondje gemaakt langs vele klanten. Deze demonstraties 
leverden leuke reacties en nuttige feedback op. 

Driedaags ‘AFVAlRONDJE’ 

De straatafvalzuiger Diabolo is ideaal om 
winkelstraten en dorpskernen vrij te maken 
van blikjes, sigarettenpeuken en ander zwerf-
vuil. Carré Galopin maakt deze machines in 
een benzine en een elektrisch aangedreven 
uitvoering. Op de batterijen van laatstge-
noemde zit een garantietermijn van maar liefst 
4 jaar. men was vooral enorm te spreken over 
de grote, dubbele wielen aan de voorkant en 
het gemakkelijke, lichte lossen en laden van de 
vuilcontainer. Een van de grootste voordelen 
van deze toestellen, is dat ze op de stoep kun-
nen werken zonder het publiek te hinderen. 
met de gemonteerde zuigbuis kan binnen en 
diameter van 4,5 meter om de machine het 
zwerfvuil probleemloos opgezogen worden. 

De PB minihuisvuilwagen is voor veel klanten 
dé oplossing voor het praktisch inzamelen 
van huisafval in centra met smalle straten en 
moeilijk bereikbare plaatsen. Tijdens onze 
tournee hoorden we dat men dit voertuig óók 
graag wil inzetten voor het ophalen van 
groenafval. In tegenstelling tot bestelwagens 
met laadbak of aanhangwagen beschikt  

onze minihuisvuilwagen wél over een pers-
installatie en behoort het heen en weer rijden 
voor tussentijds lossen tot het verleden. Voor 
deze 5 m3 huisvuilwagen is het ‘gewone’  
rijbewijs B voldoende. Ons antwoord op de 

MultiVac is de nieuwste innovatie bij 
KOKS Special Products. Deze naam staat 
voor een vacuümwagen, die is uitgerust 
met twee vacuümpompen. 

KOKS Special Products heeft onlangs voor AVR  
zo’n multiVac gebouwd. De twee gemonteerde 
pompen van Siemens geven een totale capa-
citeit van 4.800 m3/uur. Om het volledige  
rendement van de twee pompen te benut-
ten, zijn twee aparte bedrijfswatertanks en  
6” leidingen via het kippunt gevoerd. Door 
deze opstelling is een goede bedrijfswater-
huishouding gegarandeerd en kan de lucht-
weerstand in de leidingen zich maar zo min 
mogelijk ontwikkelen.

Innovatief: MUlTIVAC

veelgehoorde vraag naar een groter type, is 
een model van 6,3 m3 op een 7,5 tons 
onderstel.

KOERIER



 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 saneringstechniek
   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 rioolreinigingsmaterieel en 
 portable toiletten
  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

Ideale ‘wAy OF SAlES’ in Tsjechië

Dat steeds meer klanten hun weg weten 
te vinden naar het verkoopkantoor van 
EUROM in het Tsjechische Brno, zegt 
wel iets over de groeiende vraag naar 
hogedruk- en rioolreinigingsmachines in  
Tsjechië en Slowakije. 

De klanten waarderen het ten zeerste dat 
deze producten rechtstreeks aangekocht 
kunnen worden in Brno en dat hier ook de 
service plaatsvindt. Reden genoeg om te  
concluderen dat we de juiste ‘way of sales’ 
zijn ingeslagen. 

VGM CHECKLIST AANNEMERS

gecertificeerd

11 t/m 15 VSK Jaarbeurs, Utrecht, Holland
februari Vakbeurs voor  www.vsk.nl
 de installatiebranche 

05 t/m 09 IFAT Messe München International, 
mei Internationale vakbeurs  München, Duitsland
 voor water, rioolwater,  www.ifat.de
 afval en recycling 
   

20 t/m 22 Vodovody-Kanalizace/ Brno Exhibition Centre, 
mei VOD-KA Brno, Tsjechië
 Watermanagementbeurs www.bvv.cz/envibrno-gb

   
21 t/m 24 IFEST Flanders Expo, Gent, België
oktober Vakbeurs voor milieu,   www.ifest.be
 energie en arbeidsveiligheid

KOKS AGENDA 2008

RIOOl in beeld

In dat kader heeft de firma B. Steen bvba door-
dacht geïnvesteerd in een Ibak rioolinspectie-
wagen van ITEV. Daarmee heeft zij het eerste 
voertuig in België dat volgens de Europese 
richtlijnen een volledige rioolinspectie kan  
uitvoeren. ITEV is voornemens om in 2008 een 
tweetal rioolstudiedagen te organiseren, waar-
op de wagen van B. Steen gedemonstreerd zal 
worden en een deskundig rioolmeester de  
Europese wetgeving zal toelichten. Tegen die 
tijd zullen alle besturen en particulieren uit de 
rioolreinigingsbranche een uitnodiging ont-
vangen voor een informatieve dag. 

Vanwege nieuwe Europese wetgeving moet in het dichtbevolkte België het ingewik-
kelde en soms sterk verouderde rioolnetwerk in kaart gebracht worden. 


