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De reclamemakers melden uit- 
gebreid, dat het einde van de 
recessie is aangebroken. Klan- 
ten worden weer aangespoord 
om voor kwaliteit te kiezen. 
Onze klanten hebben gemerkt, 
dat altíjd investeren in kwaliteit de beste keuze  
is. Zo kun je jezelf, bij uitstek tijdens een mindere 
periode, onderscheiden en daardoor staande 
houden. Dan blijkt ook, dat de kosten over een 
langere periode uiteindelijk beter uitkomen.
Tijdens de recessie hebben wij een redelijk con- 
stante orderstroom mogen ervaren. Nu komt de 
waardering van onze klanten tot uitdrukking 
in de vorm van een enorme orderportefeuille. 
Deze positieve ontwikkeling vergt wél een buiten- 
gewone inspanning van onze medewerkers. 
Gelukkig is ons personeelsbestand onlangs  
aanzienlijk uitgebreid met ervaren vakmensen.  
We weten immers hoe belangrijk het is om te  
investeren in personeel, kwaliteit, scholing en 
teambuilding. Ik wil al onze medewerkers dan  
ook hartelijk bedanken voor de enorme inzet 
van de afgelopen tijd en voor de te leveren in-
spanningen in de toekomst. Ondanks de grote  
orderstroom, is onze slogan ‘Niet alleen oog-
sten, maar ook vooral zaaien’. Onlangs hebben 
we twee nieuwe vertegenwoordigingen in de  
Benelux verkregen voor rioolrenovatie en rail- 
voertuigen. In deze Koerier zult u dus lezen over 
diverse innovatieve zaken, die voor u van belang 
kunnen zijn en waardoor wij samen met u  
verder kunnen groeien.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht en veel 
leesplezier toegewenst!

 Gerard Koks sr.

KOKSWOORD
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Dé oplossing voor STOFVRIJ VEGEN (Pm 10)

      n samenwerking met Hydrovac, een coöperatie tussen Van Gansewinkel en Heijmans, ontwikkelde KOKS Milieu- en Voertuigtechniek 
een uiterst compacte, stofvrije veegmachine. De machine wordt ingezet op het Corus terrein voor stof-emissievrije wegdekreiniging.  

Dankzij de compacte afmetingen kunnen ook 
smalle wegen en moeilijk bereikbare hoeken 
efficiënt en effectief gereinigd worden. De 
machine, gebaseerd op een KOKS-Bucher 
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5050 veeg-/zuigmachine, heeft voldoende 
zuigkracht om zelfs bolletjes ijzererts (pellets) 
op te zuigen. Bij deze uitvoering hebben 
we de gehele borstelophanging vervangen 
door een zuigbalk. Aan de voorzijde van 
die zuigbalk zijn roterende spuitnozzels 
gemonteerd, die in verbinding staan met een 

hogedrukpomp. Door deze bouwwijze én 
de vierwielbesturing, heeft deze machine 
maximaal bereik en een zeer goed reini-
gingsresultaat. Behalve op het Corus terrein, 
kan deze prachtige machine ook hallen en 
andere vervuilde terreinen uitstekend onder 
handen nemen.

Mede door de aantrekkende economie is de vraag naar 
speciaalvoertuigen enorm toegenomen. De beste manier 
om adequaat hierop in te spelen, was door KOKS Produc-
tie en Rebac samen te voegen tot één nieuw bedrijf: KOKS 
Special Products bv. Deze stap maakt het niet alleen moge-
lijk om onze relaties met gebundelde krachten van dienst te 
zijn, maar ook om meer voertuigen te produceren.

     e economische groei is een veel belicht thema in de media. Al lezen we nieuwsberichten 
vaak met enige scepsis, toch moeten we nu erkennen de consequenties hiervan in de 
praktijk te ondervinden. 
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KOKS Productie + Rebac = 
KOKS SPECIAL PRODUCTS



  et als vorig jaar nemen EUROM,  
ROM en KOKS Special Products geza-
menlijk als KOKS Group deel aan de 
beurs Vodovody-Kanalizace/VOD-KA in 
het Tsjechische Brno. 

N

WATERMANAGEMENTBEURS in Tsjechië

Deze internationale watermanagementbeurs 
vindt plaats van 29 tot en met 31 mei a.s. 
De KOKS Group zal diverse noviteiten op 

  n de wegenbouw wordt er veel gevraagd van een veeg-/zuigmachine. De toenemende werkdruk om projecten snel gereed te krijgen, 
heeft zijn weerslag op de gevraagde capaciteiten van een zuigwagen. 
I

ROADMASTER toonaangevend

MULTIFUNCTIONEEL huzarenstukje

    et de aflevering aan Gemeente Dongen heeft de standaard KOKS kolkenzuiger, met een 5,7 m3 slibtank en een 1,8 m3 spoel- 
watertank, een nieuwe dimensie gekregen. 
M

Dongen plaatste een order voor een kolken-
zuiger, maar wilde het chassis daarvan multi- 
functioneel kunnen benutten. Een afzetbare 
kolkenzuiger bleek dé ideale oplossing. 
Dus, als het voertuig vrij is van dienst, kan 
het onderstel gebruikt worden voor de inzet 
van winterdienstmaterieel of het vervoer van 
een kipperbak.

van de Roadmaster. De bekende Optifant 
voordelen plus een sterk verbeterde zuigkracht 
maken de Roadmaster compleet én econo-
misch voordelig. De Roadmaster is ook uit te 
voeren als complete wegdekreiniger, waarbij 
de zuigbalk en hogedruknozzels direct achter 
de achteras van het voertuig gemonteerd 
worden. U heeft zo de beschikking over een 
rendabele machine, die voor de meeste weg-
dekreinigingsopgaven ingezet kan worden. 
Binnenkort demonstreren we graag bij u de 
kracht van de nieuwe Roadmaster.

nieuwe Roadmaster. Deze naam zal velen 
bekend in de oren klinken. Al eerder was dit dé 
grote naam in de wegenbouw als het aankwam 
op prestaties. Daarom noemen we de nieuwe 
standaard met alle plezier weer Roadmaster. 
Uiteraard is deze veeg-/zuigmachine mee-
gegaan met de huidige technologische  
mogelijkheden. De samenstelling van de 
Roadmaster maakt het mogelijk om te kiezen 
voor een machine met hulpmotor of een volle-
dig hydrostatische uitvoering. De Optifant 70, 
met een 7 m3 vuiltankinhoud, vormt de basis 

Met dit als uitgangspunt, introduceert KOKS 
Milieu- en Voertuigtechniek dit voorjaar de 

het gebied van vacuüm-/hogedrukwagens, 
industriële reinigingsvoertuigen, rioolreini-
gingsmachines en camera-inspectiematerieel 
tonen. Behalve op nieuwe producten, kunnen  

de bezoekers uit o.a. Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Polen en  
Slovenië zich ook verheugen op allerlei 
demonstraties.



Alles op rolletjes met 
IBAK KABELWINCH
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Door de hoge temperaturen in deze vaak 
zonnige omgeving, komen de bitumen boven 
de grindsteentjes uit. Een glad wegdek is het 
gevaarlijke gevolg. Met de door KOKS ont-
wikkelde machine moest een klein deel van 
de bitumen verwijderd worden, waarna een 
goede hechting zou ontstaan voor de nieuwe 
asfaltlaag. De werking van deze machine 
bleek echter zó goed, dat de steentjes, die 
tijdens het proces worden blootgelegd, een 
nieuw en grof straatoppervlak vormen, dat 
volledig voldoet aan de ruwheidseisen. Door 
deze bewerking heeft een milieuvriendelijke 
én zeer voordelige opruwmethode voor 
wegdekken gestalte gekregen. Kortom: een 
innovatief project, waarop wij bijzonder trots 
zijn en waarmee men in Frankrijk met veel 
voldoening werkt. 

V   oor de firma JB Bonnefond Environnement heeft KOKS Group een wegdekmachine 
gebouwd, die het gladheidsprobleem van vele wegen in Frankrijk oplost. 

    e stationaire en motorisch aangedreven 
Ibak kabelwinch KW505 mét 500 meter 
camerakabel is tot stand gekomen door 
het uitwerken van jarenlange praktijk-
ervaring.
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De sterke motor en de automatische kabel-
opwindinrichting zorgen ervoor dat de kabel 
laag voor laag goed opgerold wordt. De geïn-
tegreerde trekkrachtmeting zorgt voor een 
optimaal gesynchroniseerde werking tussen 
kabelwinch en camerawagen. De op de winch 
gemonteerde kabel is er een zonder coax-
kabel, maar met een twisted-pair verbinding 
voor het videosignaal, wat in de praktijk minder 
kabelbreuken geeft. Doordat de camerakabel 
tevens is uitgerust met een glasvezelader, kan 
ook de Ibak Panoramo camera aangesloten 
worden. Bij KOKS Ridderkerk geven ze u 
graag een beeld van de mogelijkheden.

WEGDEKBEWERKING nog beter dan verwacht

VEEG-/FREESMACHINE verkocht

Deze machine is uitgerust met een mini-frees 
van 35 cm en heeft de zuigslang op het achter- 
deksel. Hierdoor is Van Wellen in staat om 
sneller én op moeilijk bereikbare plaatsen 
te werken. Met de smalfrees kunnen korte, 

   e speciale demo Optifant 70 beviel zó goed bij de firma Van Wellen, dat ze deze 
wagen heeft overgenomen van ITEV. 
D

kleine stukken asfalt met gemak verwijderd 
worden. Verder is de wagen een kei in het 
reinigen van de laad- en loskades in het 
havengebied. Kortom: met deze mini-weg-
dekreiniger bereikt Van Wellen meer dan  
met een ‘gewone’ veegmachine.



AQ-RENT vergroot WOMA VLOOT

De MK3 staat afgesteld op een werkdruk van 
2.500 bar (max. 3.000 bar) en heeft een 
literopbrengst van 25 l/min. Deze opbrengst 
is een flinke vooruitgang vergeleken met de  
21 l/min. van de voorgaande unit. U kunt hier- 
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door niet alleen veel sneller werken, maar ook 
zeker nóg meer reinigingseffect behalen. Wilt 
u deze unit huren of heeft u interesse in het 
huren van andere hogedrukinstallaties, veeg- 
machines, vacuüm- of drogestoffenwagens? 
Bel dan naar de planning in Alkmaar,  
+31 (0)72 540 66 99. 

Deze combinatie gaat reinigingsproblemen 
te lijf met twee pistolen op een Woma 250 Z 
hogedrukpomp van 1.000 bar bij 105 l/min. 

Krachtpatser met 2-PISTOLENBEDIENING

MATEXPO 
toont veel goeds

Deze beurs is het belangrijkste Europese tref-
punt en uw bezoek dus meer dan waard! ITEV 
bemenst een grotere stand dan voorgaande 
jaren en brengt volop nieuw materieel mee, 
waaronder veegmachines, een smalspoor 
huisvuilwagen, een zoutstrooier, een camera-
inspectiewagen, hogedruk-/rioolreinigings-
machines en een kolkenzuiger. 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd, dus 
noteer een bezoek aan Matexpo vast in  
uw agenda. 

 TEV is druk bezig met de voorberei- 
dingen voor Matexpo 2007. Deze inter-
nationale vakbeurs voor machines,  
technieken en materieel voor de bouw-
nijverheid, wegenbouw, industrie,  
recycling en openbare werken, vindt 
plaats van 5 tot en met 9 september a.s. 
in het Belgische Kortrijk.
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   e verhuurvloot van AQ-RENT is uitgebreid met de nieuwste Woma ultrahogedruk-
installatie. Behalve een moderne en solide unit, heeft u daarmee ook het makkelijkste 
en beste reinigingsresultaat.

   e nieuwe, krachtige KOKS combi vormt een welkome aanvulling op het wagenpark van Martens Scheeps- en Industriereiniging  
uit ’s-Heerenhoek. 

De in totaal 7 m3 zadeltastanks, gesitueerd aan 
beide opbouwzijden, geven deze combi een 
gevleugeld aanzicht. Samen met de 14 m3 

slibtank is de wagen lekker lang inzetbaar. 
De 3.000 m3/uur vacuümpomp completeert 
deze combi tot een echte krachtpatser.

D



  ijnstof, betere hechting van asfalt en een schone uitstraling van (industrie)terreinen  
zijn enkele ontwikkelingen, die de behoefte aan wegdekreinigingsmachines doen toe-
nemen. Om aan deze vraag te voldoen, biedt KOKS Milieu- en Voertuigtechniek een 
breed scala van oplossingen voor wegdekreiniging. 
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Met al veel tevreden gebruikers, werkt KOKS 
MVT momenteel aan de realisatie van een 
aantal nieuwe wegdekreinigers. Of het nu 
gaat om opruwing van asfalt, demarkering, 
rubber- of bitumenverwijdering... de machine 

In de rij voor WEGDEKREINIGERS

kan volledig naar wens gemoduleerd op-
gebouwd worden. Om voor uw specifieke  
toepassing een geschikte machine samen te 
stellen, komt een van onze specialisten graag 
bij u langs voor een oriënterend gesprek. 
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DUBBELPOMPSET GELIJKTIJDIG INZETBAAR

  oor AVR mochten wij wederom een multifunctioneel inzetbare auto bouwen. Eentje 
die, geheel volgens verwachting, buitengewoon efficiënt en rendabel blijkt te zijn.
V

De grote Woma hogedrukinstallatie type 
D 550 Z (228 l/min. bij 1.000 bar) wordt 
gebruikt voor de hoofdreinigingsprocessen, 
zoals het reinigen van warmtewisselaars en 
reactors. De tweede hogedrukpomp bevindt 
zich vóórin de uiterst stabiele, geluidsge- 
ïsoleerde plywood carrosserie en wordt aan-
gedreven door middel van de truckmotor.

Deze Woma hogedrukpomp type 250 Z  
(99 l/min. bij 1.000 bar) is gelijktijdig met de 
andere hogedrukunit inzetbaar voor hand-
spuitwerkzaamheden, zoals het reinigen van 
afsluiters. Speciaal kenmerk van deze hoge-
drukpomp is de dubbele pistolenbediening met 
druk-/toerenregeling, die de productiviteit 
aanzienlijk verhoogt.

De ROM Shortcutter is ideaal voor het verwijderen van bijvoor-
beeld wortels, kalk, pur en schuimbeton in rioleringen. Deze vuil-
frees kan gebruikt worden voor pijpen met diameters van 110 
tot 250 mm. De unieke vormgeving draagt bij aan een optimaal 
resultaat, ook in haakse bochten. Zo vermaalt de ROM Shortcutter 
wortels tot kleine stukjes, zonder dat er vuil achterblijft in de pijp. 

    eeft u moeite met het frezen van leidingen met bochten 
van 90˚? Met de onlangs geïntroduceerde ROM Shortcutter 
behoren deze problemen absoluut tot het verleden. 

H

SHORTCUTTER in de BOCHT

Ondanks warme  
winter tóch  
ZOUTSTROOIERS 
DE DEUR UIT

Dat gemeenten en bedrijven dat serieus 
aanpakken, blijkt wel uit de orders van de 
gemeente Wavre, Stad Gent en de firma 
Goeminne. Allen kochten een grote uitvoering 
van een opzetstrooier. De firma Rogghe ging 
over tot de aanschaf van een zoutstrooier, 
die achter een tractor is gemonteerd. Met 
dit materieel zijn onze klanten (sneeuw)klaar 
voor een effectieve gladheidbestrijding in  
het winterseizoen.

  l liet het winterse weer op zich 
wachten, toch mocht ITEV meerdere 
zoutstrooiers afleveren. De wegbeheer- 
ders moeten bij winterdag immers op 
het ergste voorbereid zijn.  

A



Forse SUBSIDIE VOOR AANKOOP VEEGMACHINES in België

   e Vlaamse Overheid heeft, in samenwerking met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) een forse 50% subsidie-
regeling uitgewerkt voor de aankoop van reinigingsmachines en andere milieubevorderende investeringen. 
D

Deze regeling moet de bestrijding van zwerf-
vuil en het behandelen van straat- en veeg-
vuil bevorderen, waardoor men in België 
kan genieten van een schoner leefmilieu. 

Het RDW Testcentrum in Lelystad is van 12 
tot en met 14 juni dé ontmoetingsplek voor 
iedereen die actief is in de afval- en rei-
nigingsbranche. Deze dagen geven een 
compleet overzicht van de laatste trends en 
ontwikkelingen en de nieuwste bedrijfsmid-
delen en technologieën. Het thema van deze 
vakbeurs is ‘Clean drive!’. Naast product- 
innovaties en demonstraties worden er  
diverse themabijeenkomsten georganiseerd, 
onder andere over klimaatveranderingen. 
De locatie leent zich uitstekend voor het mee-
rijden of zelf rijden in veegmachines en reini-
gingsvoertuigen. De aangeboden interactieve 
bezigheden geven u hopelijk een maximale 
drive om het evenement te bezoeken. Organi-
sator van de beurs is de sectie Reinigingsvoer- 
tuigen van de afdeling Speciale Voertuigen, 
RAI Vereniging.

N  

REINIGINGS-
DEMODAGEN  
in het vooruitzicht

   oteer in uw agenda vast een bezoek 
aan de ReinigingsDemoDagen (RDD). 
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek is een 
van de vaste exposanten en belooft u  
nu al een interessante dag om naar uit 
te kijken.

Uitgebreide service Ibak 
RIOOLINSPECTIEAPPARATUUR 

   uim een jaar voert KOKS Ridderkerk nu de officiële vertegenwoordiging van Ibak 
rioolinspectieapparatuur in de Benelux. 
R

Behalve verkoop, stelt KOKS Ridderkerk zich 
ten doel de service en after sales van deze  
inspectieapparatuur verder te perfectio- 
neren en uit te breiden. Daarom heeft KOKS 
Ridderkerk onlangs zélf drie camerasystemen 
aangeschaft: de Panoramo 2 EEX, de Argus 
4 EEX en de Orpheus EEX. Deze camera’s 
kan de klant huren, wanneer de reparatie 
van het eigen materieel langer duurt dan 
gepland. Dankzij het aanbieden van ver- 
vangend materieel, hoeven camerawagens 
niet stil te staan en kan het werk doorgaan. 
Vanaf heden verloopt dit via Sander Prent, 
bedrijfsleider van KOKS Ridderkerk, waar-
door de coördinatie beter kan geschieden. 
Verder is het Ibak team uitgebreid met een 

nieuwe monteur en zijn onze hogedruk-
monteurs bijgeschoold voor het uitvoeren 
van kabelreparaties. Cock van Vianen, 
onze Ibak/Prokasro productmanager, heeft 
zo meer tijd om u te benaderen en onze 
accountmanagers te begeleiden.

Zo stelt het steden en gemeenten in staat 
om mét subsidie een reinigingsmachine met 
een inhoud van 1 tot 4 m3 aan te schaffen. 
Voor ITEV klanten is dit dus van kracht bij de 

aankoop van een Bucher Cityspider, een 
Bucher 2020 en een Bucher 5000. 
Voor meer informatie over deze subsidierege-
ling én demonstraties van het veegmaterieel, 
nodigen we u uit voor onze Opendeur-
dagen op 24 en 25 juni a.s. in 
Eke-Nazareth. Mocht u tussentijds vragen 
hebben, dan kunt u vrijblijvend contact op-
nemen met ITEV, tel. +32 (0)9 211 12 78.



H   et agentschap van Kummert camera- 
inspectiesystemen is binnengehaald door 
ROM. Met de Kummert camera’s kunt  
u nóg sneller professionele diagnoses 
stellen van leidingen.

Nieuw: Kummert CAMERA-
INSPECTIESYSTEMEN

De toonaangevende CamMobile Profi II 
maakt gebruik van de doordachte techno-
logie uit CCTV videowagens. Een van de 
voordelen is dat het mobiele systeem beschikt 
over een zwenkbare camerakop met stuur-
bare, motorische focus en self-levelling. Twee 
geïntegreerde lasers bepalen de exacte riool-
diameter. De besturing via joystick en be- 
dieningspen maken een toetsenbord en muis 
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EUROM SALES haalt gerenommeerde klanten binnen

 n Tsjechië is Sebak trendsetter op het 
gebied van rioolreiniging. De zoektocht 
naar het beste materieel voor haar 
werkzaamheden eindigde bij EUROM. 
 
EUROM sprong eruit vanwege het brede 
productaanbod, de uitstekende service en de 
mogelijkheid voor vakkundig onderhoud en 
ondersteuning vanuit Brno. 
De bedrijfswagen van Sebak is uitgerust met 
de ROM Ecofit, de meest geavanceerde, ergo- 
nomische én gebruiksvriendelijke inbouw 
rioolreinigingsmachine. Behalve de ROM 
Ecofit, kocht Sebak ook de allround Ridgid 
K-60 verenmachine voor het ontstoppen van 
leidingen in woningen. Om snel en secuur 
storingen in afvoersystemen te lokaliseren, 
leverden we ook de NaviTrack Scout in com-
binatie met een Ridgid-Kollmann camera. 
Al met al een zeer waardevolle materiële  
uitbreiding, waarmee Sebak haar klanten 
nóg beter van dienst kan zijn.

I

overbodig. De interne harde schijf van de 
CamMobile Profi II heeft opslagruimte voor 
maar liefst 24 uur digitale videobeelden. Ook 
bestaat de mogelijkheid om video’s, foto’s en 
inspectiedata te exporteren naar de bijgele-

verde externe schijf. Door de gebruiksvriende-
lijke software kunnen de complete inspectie én 
evaluatie op locatie uitgevoerd worden. Het 
rapport is simpelweg uit te printen en op cd 
of dvd te branden. Dankzij deze doordachte 
aanpak kunt u publieke instanties én parti- 
culieren een overzichtelijke rapportage en 
professionele service aanbieden. De Kummert 
camerasystemen vormen dé ideale uitbreiding 
op het SeeSnake-assortiment.

KOKS SPECIAL PRODUCTS SERVICE nu ook VANUIT RIDDERKERK

Dit betekent dat bij KOKS Ridderkerk de 
expertise aanwezig is voor het uitvoeren van 
service-/inspectiebeurten en het verhelpen 
van storingen aan speciaalvoertuigen, die 
door KOKS Special Products zijn afgeleverd. 
Dus, als het voor u handiger is om met uw 

O   m onze klanten zo adequaat en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, biedt  
KOKS Special Products de after sales service niet alleen vanuit Alkmaar, maar nu ook 
vanuit Ridderkerk.

voertuig voor vacuüm-, zuig- en blaastech-
niek, tanktransport of rioolreiniging naar 
Ridderkerk te rijden, dan wordt u daar met 
alle plezier geholpen. De coördinatie ligt  
wél in Alkmaar, bij onze chef werkplaats 
Sander de Wilde. U kunt hem bereiken via 
+31 (0)72 540 66 99.



   oor het opruwen van wegdekken, het 
demarkeren van wegmarkeringen en 
het reinigen van wegen, is De Groote 
Gaston uit België de trotse eigenaar van 
een knap stuk maatwerk. 

Een Omnifant 80 H veegmachine vormt 
de basis van deze primeur. Door het extra 
opbouwen van een dubbele freesunit, kan 
deze wagen als een ware freesmachine aan 
de slag. De werkbreedte per freeskop be-
draagt Ø 350 tot 700 mm. Zowel in de cabine 
als bij de freeskoppen is de bediening van 
deze freesunit zeer eenvoudig. 
De veegopbouw heeft een vuiltank van 8 m3, 
een watertank van 3,5 m3 en een hogedruk-
pomp met een wateropbrengst van 160 l/min. 
en een werkdruk van 300 bar. De totale 
reinigingswerkbreedte reikt tot maar liefst 
3.000 mm. Dankzij de goede samenwerking 
tussen veegmachine en freesunit, wordt het 
gefreesde materiaal netjes en krachtig afge-
zogen. Al met al dé perfecte aanvulling op 
het materieel van dit markeringsbedrijf.

FLEXIBELE INZET voor chassisveegmachines

V

Ongeveer 30% van de bestaande rioleringen 
is beschadigd of poreus. Dit kan rampzalige 
gevolgen hebben voor mens en milieu. Zoals 
onlangs opgemerkt in het nieuws, zullen er de 
komende jaren heel veel kilometers riolering 
vervangen, verbeterd en hersteld moeten 
worden. Hiervoor zijn grote sommen geld ge- 
budgetteerd. Het Duitse Prokasro is specialist 
op het gebied van economische en efficiënte 
oplossingen voor het opknappen van ons 

    OKS Special Products levert voertuigen voor rioolreiniging. Tot het pakket van KOKS 
Ridderkerk behoort rioolinspectieapparatuur. Met de nieuwe vertegenwoordiging van 
Prokasro kunnen we nu ook materieel voor rioolsanering en -reparatie leveren. 

K

Prokasro voor RIOOLHERSTEL

rioolstelsel. Prokasro staat dan ook voor 
‘Progressive Kanalsanierrobotik’. Met behulp 
van dit reline- en freesmaterieel kunnen plek-
ken bereikt en aangepakt worden, die voor 
mensen moeilijk bereikbaar zijn. Voor meer 
informatie of een demonstratie kunt u contact 
opnemen met Cock van Vianen, onze product-
manager van KOKS Ridderkerk of een van 
onze accountmanagers. 

O  m de exportgroei van ROM te ver-
sterken, is onze nieuwe demonstrateur 
Robert van der Waarden gestart met een 
Europese demotour. 

De demonstratiewagen is uitgerust met de 
nieuwste ROM Ecofit. Deze geavanceerde 
inbouw rioolreinigingsmachine is al jaren 
succesvol in de markt en onlangs in samen-
spraak met gebruikers geperfectioneerd. 
Ook het bedieningsgemak en het design  
zijn verfijnd. Graag rijden we bij u langs  
om alle ins en outs van ons materieel te 
demonstreren. 

Europese 
DEMOTOUR



V      oor het ledigen en reinigen van portable toiletcabines, is de ROM service-unit type T  de 
beste oplossing! Deze duurzame, betrouwbare toilet zuigunit kent een grote capaciteit 
en ongekend veel bedieningsgemak. En daar zijn vele klanten blij mee...

TOILETSERVICE-UNITS zéér populair

Dixi is al meer dan 30 jaar een van Europa’s 
toonaangevende bedrijven op het gebied 
van mobiele toiletten. Vanwege drukte bij 
de eigen bouw van servicetrucks en goede 
ervaringen met ROM, besloot Dixi de pro-
ductie ditmaal uit te besteden. Omdat Dixi 
het welzijn en werkplezier van haar mede-
werkers hoog in het vaandel heeft staan, zijn 
de twaalf T-units uitgerust met arbo-goed-
gekeurde toiletliften en koolfilters. 

KOERIER

Nieuwe SKYTIPPER nu ook in Duitsland

     ls huisleverancier, mocht KOKS Special 
Products onlangs weer twee MegaVac 
drogestoffenwagens fabriceren voor de 
Duitse Buchen Group. 

A

Beide wagens leverden we voor de vestiging 
Duisburg en geheel conform de ATEX explosie- 
veilige richtlijnen. Door het ATEX pompsysteem, 
met speciale, door Norske Veritas gekeurde 
dempers met vlamdovers (gepatenteerd 
systeem), mag dit voertuig werken in zone 2 
gebieden. Hiermee zijn ook alle ADR/GGVS 
gevarenklassen toegelaten. Een van de twee 
MegaVacs is een hoogkipper, met als voor-
deel, dat de tankinhoud nog eenvoudiger in 
containers en big bags gelost kan worden.  
Dat maakt de zogenoemde SkyTipper nog  
flexibeler inzetbaar, wat de klanten van  
Buchen zeer op prijs stellen. Ondertussen heeft 
KOKS Special Products weer drie wagens 
van Buchen in opdracht gekregen.

Boels is een gerenommeerde organisatie  
binnen de verhuurbranche in Nederland,  
België en Duitsland. Volgens de ideeën en 
wensen van Boels zijn de service-units passend 
gemaakt op het nieuwe Iveco chassis en 
uitgerust met een aantal bijzondere maat-
werkoplosssingen, zoals hogedrukreinigers, 
toiletkooien en koolfilterelementen. Het spuit-
werk in de eigen bedrijfskleuren zorgt voor 
een unieke uitstraling.



De onlangs afgeleverde 10” offshore contai-
ner herbergt een vacuüminstallatie met een 
2.400 m3/uur waterring vacuümpomp. Deze 
wordt aangedreven door een 175 pk diesel- 
motor, die voldoet aan de TIER 3 emissienorm. 
Dit offshore goedgekeurde stukje maatwerk 
wordt ingezet op boortorens om allerhande 
vloeistoffen en slibmassa’s op te zuigen.

CONTAINER
kiest het ruime sop

A  VR ging ín zee met KOKS Special  
Products voor goed en betrouwbaar 
materieel, dat óp zee de nodige klussen 
moet klaren. 

Zagro RAILVERTEGENWOORDIGING 

De specialismen van beide partijen versterken 
elkaar en daarmee het aanbod naar u, als 

    e vertegenwoordiging van Zagro in de 
Benelux is voor KOKS Milieu- en Voer-
tuigtechniek een perfecte aanvulling op 
de succesvolle vertegenwoordiging van 
Zweiweg als leverancier van rail-/weg-
voertuigen. 

mogelijke gebruiker van deze producten. In 
feite kunnen alle rail-/wegwerktuigen naar 
wens geplaatst worden op kleine Transpor-
ters (zoals MB Sprinter), Unimog of vracht-
wagenchassis. Tijdens de vakbeurs Railtech in 
Utrecht, eind maart jl., was er veel interesse 
voor het materieel dat KOKS presenteerde. 
Onze specialist, Matthijs Bokma, informeert 
u graag over de mogelijkheden.

VERHUUR BOERT GOED in België

  n de vorige Koerier maakten we melding van onze start met verhuuractiviteiten in België. 
Nog geen half jaar later blijkt dit een goede zet te zijn geweest. Sterker nog, inmiddels 
is AQ-RENT nv opgericht in Gent én de vloot verder uitgebreid met nieuw materieel.

De Gemeente Wetteren huurt nu voor langere 
tijd een smalspoor kolkenzuiger. Qua veegma- 
chines, zijn de Bucher 5000 en de Citycat 2020 
de deur uit om door klanten ingezet te worden. 
Nieuw in de verhuurvloot is de PBE huisvuil-
wagen. De beperkte afmetingen van deze 
kleine vuilniswagen bieden tal van voordelen. 

I

Behalve de enorme wendbaarheid en de 
probleemloze toegang tot nauwe straten 
en stegen, heeft de chauffeur genoeg aan 
het ‘gewone’ rijbewijs B om deze wagen te 
besturen. Vooral voor gemeenten is dit abso-
luut een pluspunt, omdat maar weinig perso-
neelsleden beschikken over een rijbewijs C. 

D



D    at de verkoop van veegwagens samen- 
hangt met trends in de markt is duidelijk. 
Opvallend is dat veel klanten van ITEV 
interesse tonen voor chassisgemonteerde 
veegmachines mét splitafzuiging.

Veegmachines met SPLITAFZUIGING

Een veegmachine met splitafzuiging tussen 
de assen of achter de achteras, in combi-
natie met hogedruk en een grote vuil- en 
watertank, is momenteel erg gewild in de 
Belgische havengebieden. Gezien de strenge 
milieucontrole daar, moeten de vervuilde 

KOERIER

Royaal TOILETTEREN

   OM introduceert met trots het splinternieuwe binnenwerk van de Thal  
Mondo toiletcabine. Het schuine binnenwerk, Space Flusher, is ontworpen 
om nóg meer ruimte en comfort te creëren. 

R

De bijzondere opstelling van het schuine  
binnenwerk en de handwasbakken vergroten 
de bewegingsruimte in de toiletcabines aan- 

zienlijk. De nieuwe Thal Mondo 
Space Flusher is eenvoudig te 
onderhouden en te reinigen. Het 
schuine binnenwerk is in een grijs- 
en granietuitvoering verkrijgbaar. 
Als u uw vloot uitbreidt met Thal 
Mondo Space Flusher’s onder-
scheidt u zich door het aanbieden 
van meer comfort. 
Daarnaast kunt u met de nieuwe 
binnenwerken een frisse uitstra-
ling creëren en het comfort in uw 
oude cabines verhogen.

kades dagelijks gereinigd worden. Ook bij 
asfaltwerken bestaat grote behoefte aan 
machines voor dieptereiniging, die het weg-
dek onder handen nemen alvorens de eerste 
kleeflaag aangebracht wordt. 

CAMERA-INSPECTIE in de industrie

   ehalve in de rioolreinigingsbranche, kan het camera-inspectiematerieel van Ibak ook van nut zijn binnen de industrie. Met een gloed-
nieuwe camara-inspectiewagen heeft de firma Reym haar activiteiten op het gebied van industriële reiniging, transport en afvallogistiek 
compleet gemaakt.

B

Deze met camera’s en computers uitgeruste 
bus inspecteert in heel Nederland onder meer 
chemische riolen, olieleidingen, koelers en 
olietanks. Niet alleen onder de grond, maar 
ook op grote hoogte worden deze klussen 
geklaard. Reym beschikt over twee camera- 
koppen, de Ibak Orpheus en Ibak Orion, die 

op de KRA 65 of KRA 75 onderwagens ge- 
monteerd kunnen worden. Zodra een camera 
met LED-verlichting is ‘afgezakt’, kan de 
inspectie op twee beeldschermen in de 
wagen gestuurd en gevolgd worden. Direct 
na het uitvoeren van de controle kan de klant 
ter plekke het globale rapport aangeboden 
krijgen, uitgeprint of op dvd. Het EEX-goed-
gekeurde materieel is geheel selfsupporting 
en kan maar liefst 24 uur zonder stroom van 
buitenaf werken. Het bedieningspersoneel 
van Reym is vol lof over de gebruiksvrien-
delijkheid, de veiligheid, de precisie en de 
mogelijkheden van de Ibak apparatuur en 
ingenomen met haar tevreden klanten. 



 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
   Specialist in materieel voor wegenonderhoud
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
  KOKS Ridderkerk bv
   Specialist in hogedruk-, heetwatertechniek, 
 rioolinspectie- en saneringstechniek
   Tel. +31 (0)180 46 28 88, 
 www.koksridderkerk.nl
  KOKS Special Products bv
   Specialist in reinigings- en voertuigtechniek voor 

industrie en overheid
   Tel. +31 (0)72 540 66 99, 
 www.koksspecialproducts.com
  ROM bv
   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)544 234 505, 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
  AQ-RENT bv
  Specialist in verhuur van reinigingsmaterieel
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu

Krachtige WOMA REINIGER

   m adequaat te kunnen inspelen op huurvragen uit de markt, heeft AQ-RENT een hogedruk-/heetwaterinstallatie aangeschaft. 
       De Woma Ecotherm 800 mét brander is uitermate geschikt voor het efficiënt reinigen 

van oppervlakken met vervuilingen zoals vetten, verf, graffiti en oliën. 

O

Met de Woma ET800 leidt een sneller en beter 
reinigingseffect tot een subliem resultaat. De 
ET800 hogedrukunit is ingebouwd in een 
enkel-assige aanhanger. In de grote, voorop 
gemonteerde bak kunnen hogedrukslangen 
en andere, op locatie benodigde materialen 
opgeborgen worden. Onder de kap bevinden 

zich de hogedrukpomp, met een capaciteit 
van 800 bar bij een opbrengst van 21 l/min., 
en de brander. Laatstgenoemde verwarmt 
het water tot 95 ˚C aan de nozzel. Kortom: 
een krachtig staaltje van reinigingsplezier 
wat u simpelweg kunt huren! 

29 t/m 31 mei Vodovody-Kanalizace/VOD-KA Brno Exhibition Centre, Brno Tsjechië
 Watermanagementbeurs	 www.bvv.cz/envibrno-gb

05 t/m 07 juni Industrial Maintenance Ahoy, Rotterdam, Holland
 Technologiebeurs	voor	onderhoud,	renovatie	en	vernieuwing	in	Europa www.industrialmaintenance.nl

12 t/m 14 juni ReinigingsDemoDagen (RDD) RDW Testcentrum, Lelystad, Holland
 Afval-/reinigingsbeurs	-	Clean	drive!	 www.reinigingsdemodagen.nl

24 en 25 juni Opendeurdagen ITEV ITEV, Eke-Nazareth, België
 Alles	over	veegmachines,	kolkenzuigers,	rioolinspectiematerieel,		 www.itev.be
	 huisvuilwagens	en	camera-inspectiesystemen

05 t/m 09 september Matexpo  Kortrijk Expo, Kortrijk, België
 	Vakbeurs	voor	machines,	technieken	en	materieel	voor	de	bouw-	 www.matexpo.be	
	 nijverheid,	wegenbouw,	industrie,	recycling	en	openbare	werken

11 t/m 13 september Demodagen Papendal  Nat. Sportcentrum Papendal, Arnhem, 
	 Totaalvakbeurs	voor	sport,	spel,	recreatie	en	openbare	ruimte	 Holland 
   www.demo-dagen.nl

09 t/m 12 oktober Riolering & Stedelijk watermanagement Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
 	Vakbeurs	over	producten	en	diensten	op	het	gebied	van	 Holland
	 riolering	en	stedelijk	watermanagement www.riolering.net
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