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rodinný podnik může 
představovat pěknou for-
mu vedení. Nepostrada-
telní jsou ovšem přírůstci 
do rodiny. Většina čtenářů 
pravděpodobně ví, že 
Gerard ml. rick a lisanne pracují již v 
rámci naší společnosti. poslední příchozí 
Stefanie posílí tuto řadu po zakončení  
studia.  
Na této straně můžete vidět, jak byl 
zaražen 1. sloup naší nové pobočky v 
alkmaaru pod dohledem části naší třetí 
generace. Během tisku této edice spatřilo 
světlo světa ještě několik vnoučat.  
S hrdostí a radostí vám je představím. Je 
to lesley, sestra Megan, a udržovatel rodu 
Boyd, bratr Madelon. 
Nás, jako otce a matku uklidňuje, že děti 
v podniku zcela podporují odborníci a 
dotyční kolegové, jak v rámci pracovních 
společností, tak v rámci holdingu, na  
kterém mohou dále stavět.
Jak vidíte, všechno je u nás v pohybu, ale 
u vás, našich partnerů tomu není v  
tomto turbulentním období dozajista 
jinak. Snažíme se co nejlépe anticipovat 
na situaci, a to jak rozšířením našich 
poboček, tak inovací našich výrobků.

Srdečně děkuji za vaši pozornost a přeji 
vám pěkné počtení!

Gerard koks st.

                 KURýR

ÚvOdEM

ROZŠÍřENÍ  pracovišť společnosti KOKS Special Products

  ak jsme psali již v minulém Kurýru, poptávka po speciálních vozidlech díky přitažlivým hospodářským výsledkům výrazně stoupá. 
Podle motta “Nejen sklidit, ale především zasít” se Gerard Koks st. rozhodl výrazně rozšířit několik pracovišť. Pod dohledem jeho 
vnuček byl 1. září tohoto roku zaražen do země první sloup nového pracoviště na ulici Diamantweg v Alkmaaru.

Zaražením tohoto prvního sloupu bylo 
zahájeno rozšíření na nejlépe 1.500 m2. 
Proto je nutné optimálně sladit poptávku s 

J

nabídkou.Technický vývoj a neustále se 
vyvíjející inovace si žádají úpravy a 
rozšíření o několik pracovišť. Dle očekávání 
by se měla novostavba začít využívat na 
počátku ledna 2008. Doufáme, že tím 
budeme moci našim zákazníkům nabíd-

nout nejen lepší služby, ale že budeme 
moci vyrábět také větší počet vozidel. 

Tým společnosti Mobile General Maintenance 
(MGM) byl převzat integrálně. dlouhole-
té zkušenosti tohoto týmu a jeho odbornost 
v servisních a údržbářských činnostech na  
různých vozidlech ze sektoru čištění a bez-
pečnosti mají velkou hodnotu. kromě toho, 
že společnost ITEV-MGM hodlá v těchto 
aktivitách pokračovat, tak se ve Valonsku 

   polovině roku 2007 založila skupina KOKS Group v  
Belgii společnost ITEv-MGM a.s.. v tomto kroku, po převzetí 
společnosti MGM bvba, spatřuje skupina KOKS Group svou 
šanci jak z města Ittre ve valonsku rozšířit a rozvinout své  
prodejní aktivity.   

V

Společnost ITEV-MGM:  
nejmladší ´dcera´ skupiny KOKS Group

a severní Francii zaměří na prodej nových 
popelářských aut, zametacích strojů, fekál-
ních vozů, požárních žebříků a výškových 
plošin. Také ve Flandrech bude společnost 
ITEV-MGM aktivně pomáhat své ‘sestře’ 
ITEV ve městě Eke-Nazareth při dodávání  
materiálu, údržbě a servisu pro požární  
služby a zákazníky pracující ve výškách. 



V Dánsku jezdí ve firmě Ibka již čtvrtý 
vysokotlaký přívěs, vyrobený společností 
KOKS. Společnost Ibka své stroje nasa-
zuje na čistící práce během uzavírek na 
velkých rafineriích ve Skandinávii a 
Anglii.

Stejně jako tři předcházející přívěsy, se 13½ 
metrové vozidlo se 3 osami skládá ze čtyř 
částí: zvukově izolovaného vysokotlakého 
prostoru pro plc, řízeného vysokotlakým 
zařízením (Woma d 550 Z p 45), dále z 
agregátu, pracoviště, prostoru pro instalaci 
teplé vody (1 000 barů, 250 l/min., 950c) a 
místa pro uložení čistících strojů. 
Nečekaně jiná je pomocná tryska plnění  
vody, rozštěpená nerezová deska, částečně 
izolované pracoviště a zdvojnásobený  
formát nádrže na vodu. upravili jsme také 
výšku zadní zásobovací nádrže tak, aby se 
‘kolos’ mohl bez problémů vydat trajektem  
do anglie. 

Máte problémy najít vedení s malou, 
nebo žádnou reflexí a takzvaná ‘mrtvá’ 
vedení? 

‘kvartet’ VYSOKOTLAKýCH PřÍVĚSŮ

ITEV se chlubí MOBILNÍ JEdNOTKOU ROM

Tento přívěsný vozík je vybaven různými 
produkty na čištění kanalizačních odpadů 
od společností ridgid-kollmann a kummert. 
S přívěsem se může společnost ITEV ‘vydat 
na turné’ po vlastní zemi, aby propagovala 
tyto výrobky. Zájemci tak mohou okamžitě 
vyzkoušet výkonnost tohoto přívěsu. Také máte 
zájem? pak volejte na +32 (0)9 211 12 78.

V návaznosti na úspěch výrobku Navi-
track II a Navitrack Scout představuje fir-
ma ROM nový vyhledávač vedení SR-20. 

rychlý VYHLEdáVAČ VEdENÍ

kromě jednoduchého vyhledávání sond  
nabízí unikátní Sr-20 také možnost rychlého a 
správného nalezení podzemních vedení.  
přístroj vyhledává elektrické, vodní, plynové, 
telefonní a datové vedení. S výrobkem Sr-20 
získáte více možností použití, přesto zůstal 
uživatelsky přívětivý.

Jelikož je poptávka po výrobcích 
ROM vysoká také v Belgii, chtěla na to 
společnost ITEv aktivně zareagovat. Z 
tohoto důvodu disponuje sídlo v Belgii 
‘mobilní jednotkou’ z Barneveldu. 

Řešení vám nabízí nový ST-Q33 vysílač na 
dlouhé vzdálenosti od společnosti roM. 
Tento vysílač o malé hmotnosti vysílá silný 
signál k podzemnímu vedení. V kombinaci 
s vyhledávačem vedení Sr-20, představuje 
tento vysílač na dlouhé vzdálenosti řešení 
pro rychlé a přesné zaměření veškerého 
vedení a kabelů. 

ZAMĚřOVáNÍ  
‘mrtvých’ VEdENÍ



Zametací vozy jsou vybaveny tak, že s nimi 
můžete zametat jak zprava, tak zleva. Vep-
ředu namontovaný kartáč na plevel Vám 
umožňuje jednoduché odstranění neústup-
ného odpadu a přitom máte k dispozici velký 
akční rádius. chcete si pronajmout vůz  
optifant 70, nebo máte zájem o jiné zame-
tací vozy, popelářské vozy s úzkým rozcho-

Optifant 70, který jsme pořídili, doplnil flotilu zametacích vozů k pronájmu společnosti 
AQ-RENT Belgie a celá flotila je tak kompletní a připravená na tuto část roku.    

V oblacích s 
VýŠKOVýMI  
STROJI od ruthmanna

V průběhu téměř dvaceti let získala 
společnost ITEv-MGM (dříve MGM bvba) 
obrovské zkušenosti s údržbou a servi-
sem výškových strojů různých značek. 
Stejně tak byla velmi úspěšná s výškový-
mi stroji německé značky Ruthmann.

Že to mezi společnostmi ITEV-MGM a 
ruthmann klape, vyplynulo z faktu, že si nás 
posledně jmenovaný vybral za výhradního 
partnera pro prodej a poskytování servisu 
v Belgii. Tato jednička na německém trhu  
existuje již sto let a zaručuje kvalitu, trvanli-
vost, profesionalitu a spolehlivost. ruthmann 
vyrobí každoročně okolo tří set výškových 
strojů, v rozmezí od 10 do 100 metrů, 
především pro dodavatele elektřiny, tele-
vizní společnosti, reklamní firmy a servisní  
podniky vykonávající veřejné práce. Také 
v Belgii již po dlouhá léta spoléhá většina 
veřejných správ a poskytovatelů služeb na 
kvalitu ruthmannových výškových strojů. 
Se zády krytými skupinou kokS Group a 
naprostou podporou společnosti ruthmann, 
učiní společnost ITEV-MGM vše pro to, aby 
se pro všechny belgické zákazníky stala  
ideálním partnerem.

optifant 70 NOVINKA VE FLOTILE  
PRONAJÍMANýCH VOZŮ

Toto vozidlo je vybaveno zařízením pro ter-
mické sváření kolejnic a může být flexibilně 
nasazeno jako vozidlo vhodné pro dva 

povrchy, hodí se jak na silnice, tak na kole-
je. Vozidlo vyráží za svou prací ze sídla 
společnosti Volkerrail v alkmaaru.

Tento podzim dodala společnost KOKS 
Milieu- en voertuigtechniek společnosti 
volkerRail Materieel první vůz KOKS-
Zagro Mercedes-Benz. 

dem, vysokotlaké jednotky, vakuové vozy, 
nebo vozy na suché látky? pak zavolejte  
na oddělení plánování v alkmaaru (Nl)  
+31 (0)72 540 66 99, nebo v Eke-Nazareth 
(B) +32 (0)9 211 12 78. pokud si chcete 
pronajmout nejlepší čistící vozy, pak pro  
Vás firma aQ-rENT zařídí vše… rychle,  
dobře a výhodně!

NA KOLEJÍCH stojí první KOKS-ZAGRO!

KURýR



ROAdMASTER slaví znovu VELKý ÚSPĚCH

u vozu roadmaster si můžete u základního 
vybavení vybrat buď plně hydrostatický vůz, 
nebo model rozšířený o zabudovaný motor. 
dále nabízíme možnost zvětšení obsahu 
nádrže na 7,5 m3 a 1 750 litrů vody. díky 
tomu představuje roadmaster výhodnou 
alternativu vozu omnifant 80. Vůz můžete 

dále rozšířit o sací hubici po celé šířce vozu 
umístěnou za zadní osou (objem - voda =  
7 – 2 250). Tato verze může být vybavena 
vysokotlakým systémem o různých kapacitách 
a hodí se na čištění továrních prostor a silnic. 
Na fotografii vidíte posledně jmenovanou 
variantu s nádrží na vodu navíc.

Vozy MTS se dobře hodí do celkové nabídky 
společnosti kokS Special products. Trh je 

SACÍ/BAGROVACÍ STROJE od MTS

1. TEPLOVOdNý 
VYSOKOTLAKý 
ČISTIČ  
WOMA ET600

S Woma ET600 je mobilní čistící jednotka s 
pracovním tlakem 600 barů, výnosem 28 l/
min. a 95 0c teplou vodou. Standardně dodá-
váme tento vysokotlaký čistič v souladu se 
směrnicemi SIr. Zvláštností je, že tento čistič 
je první schválenou jednotkou EXI. od dodá-
ní nasazuje Groeneveld čistič ET600 k plné  
spokojenosti především na odstraňování oleje 
z malých kanálů. pěkným detailem je prove-

dení čističe ve vlastních 
   podnikových bar 

                 vách.

První vysokotlaký čistič na teplou 
vodu Woma ET600 dodala společnost 
KOKS Ridderkerk v Nizozemí na adresu  
Rioolontstoppingsbedrijf  Groeneveld z  
Werkendamu 

V předchozím čísle Kurýru jste se seznámili s nastávající introdukcí našeho vozu KOKS-
Bucher Roadmaster. Od tohoto opětovného seznámení jsme dodali pět zametacích vozů 
s podvozky v různých variantách, nebo na zakázku přes společnost KOKS Milieu- en 
voertuigtechniek.

Společnost KOKS Special Products získala v Beneluxu možnost zastupovat společnost 
MTS sací/bagrovací stroje.

nám dobře znám a technika nám není cizí. 
Sací/bagrovací stroje se používají především 

na přemísťování půdy při vykopávkách 
vedení, kabelů, odpadu a kořenů. krátce: 
tyto stroje bez problémů vynesou nad zem 
všechno, co se ukrývá pod půdou a co se 
během vykopávek nesmí poškodit. Nasávací 
systém pracuje s ventilátory a obrovskou 
rychlostí vzduchu vysává velké díry v zemi. 
rádi Vám podáme více informací, nebo 
zajistíme ukázku. Stačí jeden telefonát:  
+31 (0)72 540 66 99. 



Spolupráce mezi společnostmi Ruthmann a ITEv-MGM vedla ke vzniku obzvláště  
praktických vozidel, která velmi zjednodušují přepravu a nakládku a vykládku  
těžkých nákladů.

ruthmannovy nakladače cargoloader a Flexi-
loader disponují pro nakládku a vykládku 
geniálním systémem, kdy může nakládací 
deska klesnout až na zem a naopak se zdvih-
nout do výšky až 1,6 metrů. Jedinečně uzpů-
sobené ‘výměnné kontejnery‘ vybavené  
například vysokotlakým a antigrafitovým  
systémem znamenají, že toto vozidlo je  
vhodné pro více účelů. Tento ‘výměnný prin-
cip’ mohou výtečně použít také požární  
služby a civilní ochrana. Toto multifunkční 
vozidlo používají nemocnice jak pro sběr 
povlečení, tak pro rozvoz teplých jídel. 
V tomto kurýru však nemůžeme popsat velké 
množství variant tohoto vozu. pro více infor-
mací a ukázky se proto můžete vždy obrátit 
na společnost ITEV-MGM. 

Stylové semi-permanentní SANITáRNÍ řEŠENÍ

S pýchou představuje společnost ROM unikátní semi-permanentní sanitární zařízení Nomád. ve Francii získal 
tento koncept velký úspěch, nyní chce společnost ROM dobít také trh v Beneluxu.

Nomád je ekologické, mobilní a samostat-
ně operující toaletní zařízení přístupné také  
méně mobilním občanům. Nájezdná des-
ka pro vozíčkáře, uzavíratelné dveře a  
samočisticí, desinfikující wc sedátko patří ke 
standardnímu vybavení. Můžete si vybrat  
autonomní jednotku, nebo takovou, kte-

rou napojíte přímo na odpad. díky třem  
integrovaným úchytům na zdvihnutí se  
může Nomád velmi lehce přemístit a umístit, 
a proto je ideální na pláže, do měst, vesnic  
a lesů. Tento model se vyznačuje dlouhodo-
bostí, prostorem a komfortem.

V současnosti nevyrábí společnost EuroM 
pouze polofabrikáty, ale také kompletní 
výrobky velmi vysoké kvality. V novém, velmi 
pokrokovém oddělení vývoje výrobků vzni-
kají ty nejkrásnější vozy, jejichž výchozími 
body je poměr dobré ceny - kvality, optimální 
pohodlí uživatele a moderní design. 

Od počátku roku 2007 až do dnešního 
dne stoupla výroba společnosti EUROM 
o 60 %. Díky tomuto silnému růstu musí 
společnost EUROM převést část výroby 
mimo vlastní podnik.

Výroba u společnosti EUROM VZKVÉTá! 

Praktičnost přeprava, nakládka a vykládka

KURýR



Společnost kokS ridderkerk sestavila tři 
různé kufry: kufr s vysokotlakými, rotujícími, 
leštícími tryskami (1 000 barů), kufr s vyso-
kotlakou-rotující vrtací tryskou (1 000 barů) 
a kufr s rotující-standardní odpadní tryskou 
(350 barů). Tak máte vše umístěné v kufru a 
na dosah ruky: trysky, klíče, těsnění, mazivo 
a ultarflexibilní odpadní hadici (pouze v 
odpadním kufru). kryt zůstane otevřený v 
úhlu 900 a jsou na něm uvedena všechna 
čísla obsažených součástek. Vzhledem k 
tomu, že vnitřek kufru přijímá jen málo 
vlhkosti, zůstávají trysky mastné. krátce: 
vynálezy slouží lidem! pro speciální slevy si 
zavolejte na +31 (0)180 46 28 88.

TRYSKOVý KUFR nabízí velké pohodlí

Od uvedení na odborném veletrhu 
Industrial Maintenance se staly trys-
kové kufříky společnosti KOKS velkým 
úspěchem.

Společnost van der velden Rioleringsbeheer je v Nizozemí se svými patnácti pobočkami jedním z největších poskytovatelů  
služeb v daném oboru. Pro investice do svého vozového a strojového parku našla rovnocenné a důvěryhodné partnery ve firmách 
ROM a KOKS.

odborné a kompletní poradenství, široká 
nabídka zboží a positivní mentalita všech 
podniků skupiny kokS Group byly rozhodu-
jící při zadání objednávky na šest Ecopacts a 
čtyři kombi nástavby.

díky vozidlu roM Ecopacts vlastní společ-
nost Van der Velden nejkompaktnější a 
uživatelsky příjemné fekální vozy, jaké  
existují.Je to špička s výborným poměrem 
cena/kvalita. Na čtyřech zabudovaných 
nádržích v nádrži kombinovaných vozidel 
společnosti kokS Special products je  

využito každé místo. Na nádrž jsme proto 
připevnili velký naviják s 25 metrovou  
sací hadicí. Sací hadice vede přes sací 
rameno, otočné o 1800  a vysunovatelné  
o 120 cm. Vše se ovládá malým dálkovým 
ovládáním, které je pro ovládací personál 
velmi ergonomické.  

‘KOMBI NáSTAVBY’ ROM a KOKS bodují



Společnost AQ-RENT a.s. existuje již 
skoro jeden rok. Od zahájení své činnosti 
v Belgii se výrazně rozšířil její vozový 
park a poptávka po vozech k výpůjčce 
značně stoupla.

Společnost  
AQ-RENT BELGIE 
pronajímá na plné 
obrátky

Mnoho zájemců nás mohlo vidět společně s 
našimi vozy na odborných veletrzích Ifest v 
Gentu a na Matexpu v kortrijku. Jiní se s námi 
seznámili tak, že si od nás buď krátkodobě, 
nebo dlouhodobě vypůjčili stroje. V Belgii nás 
nyní naleznete mnohem lépe, protože cedule 
s názvem našeho podniku zdobí budovu na 
ulici Tulpenstraat v Eke-Nazareth. kromě toho 
jsme díky podniku ITEV-MGM získali v Ittre 
servisní místo navíc. aQ-rENT je tedy adre-
sou pro krátkodobé a dlouhodobé výpůjčky 
čistících vozů bez personálu pro všemožné 
úklidové činnosti. klidně volejte oddělení  
plánování +32 (0)9 211 12 78 a my Vám rádi 
pomůžeme dále… rychle, dobře a výhodně.

Při dramatických událostech, jako jsou požáry, evakuace, katastrofy a nehody, doufá-
me, že pro nás budou vždy plně připraveny záchranné služby s veškerým materiálem

ladog na MYTÍ A SYPáNÍ

obec Breda nedávno obdržela první vůz 
ladog s motorem Euro IV. proto tento stroj 
výborně zapadá do politiky podnikatelů 
ohleduplných k životnímu prostředí. I 
přesto, že pro tyto vozidla dosud neexistují 
žádné zákonem stanovené podmínky pro 
vypouštění emisí, se město Breda  rozhodlo 
pro řešení ohleduplné k životnímu prostředí 
od společnosti kokS. Velké množství 
uzpůsobených možností využití, jako je 
umývání ulic, zametání plevele a zimní 
služba, dělají toto vozidlo velmi zvláštním 
a nadmíru kompletním.

Aby město Breda zůstalo čisté, využívá k tomu již dlouhou dobu zametací/sací stroj 
KOKS-Bucher 2020. Do vozového parku přibylo také vozidlo Ladog na mytí a sypání 
ulic a cest pro cyklisty.

abychom mohli tuto připravenost zaručit, 
musí se hasičské jednotky u svého materiálu 
spolehnout na adekvátní a rychlý servis. 
Společnost ITEV-MGM se může nazývat  
specialistou na poli údržby a opravy 
požárních žebříků. díky svým mnohostran-
ným znalostem není technická směna 
společnosti ITEV-MGM vázána na žádnou 
značku. Ještě silněji, společnost ITEV-MGM 
dokonce sama vyrábí součástky, a tak může 
udržovat v dobrém stavu také staré, nebo 
neznámé požární žebříky.

KURýR

Únik z ohně díky znalostem 
POŽáRNÍCH ŽEBřÍKŮ



Společnost KOKS Milieu- en voertuigtechniek (Technika pro životní prostředí a vozová technika) v uplynulých letech vynaložila 
společně se svými zákazníky a dodavatelem Bucher-Schörling velkou energii do dalšího vývoje série vozů Bucher 5000. 

Společnost KOKS Special Products mohla v nedávné době vyrobit první vůz na suché 
látky pro nově vzniklou společnost Koppenol industriële & civiele services. 

Společnost koppenol se kromě jiného speci-
alizuje na odsávání popílku a foukání  
střešního štěrku. Vůz na suché látky splňuje 
nejnovější požadavky na poli techniky,  
hlukových norem, emisí a bezpečnosti. S 

Tyto středně velké metací stroje dodáváme v 
provedení 50 a 80 km/hod. Tyto úpravy se 
výtečně hodí pro obce a soukromé podniky 
s velkými jízdnými vzdálenostmi na místo 

METACÍ vozy šetří náklady podnikatelům ohleduplným k životnímu prostředí

Nevíte kde sehnat 1/4”, 3/8” řetězy a 
1/2” články k řetězům? Nyní je dosta-
nete u společnosti ROM v Barneveldu!

Tyto nové série ENZ řetězových hlav se dají 
použít již při kapacitě 20 l/min. díky malým 
rozměrům a k tomu náležejícím zvláštním 
doplňkům se řetězy výtečně hodí pro odpady 
o průměru 40 až 150 mm. díky kruhu z umělé 
hmoty na hlavicích tohoto řetězu, jsou ideální 
na čištění odpadů opravených obložením 
(punčochovou metodou). 

Nová série ENZ 
řETĚZOVýCH 
HLAV

výkonu práce. Vůz sám o sobě nepředsta-
vuje žádný nový fenomén, avšak v tomto 
případě je skombinován s výhodami 177 
pk motoru Mercedes (silný, hospodárný a 

tichý) s minimálním motorem Euro 4, nebo 
Euro 4 Tier 3, a krátkým rozchodem kol s 
ovládáním na všechny čtyři kola (velmi dob-
ře ovladatelný) a s velkým akčním rádiusem 
(150 litrová palivová nádrž; 800 litrová 
nádrž na vodu). pro podnikatele ohledupl-
né k životnímu prostředí patří k možnostem 
vybavení také olejový filtr a všechny stroje 
jsou certifikovány pm10. Stroje kontrolo-
vané a udržované v pravý čas mají delší 
životnost a nižší náklady. proto Vám od 
srdce rádi sdělíme, jak můžete díky pravi-
delné kontrole udržet váš stroj co nejdéle 
na silnicích. Společnost kokS Milieu- en 
Voertuigtechniek vám k tomu nabízí trojici 
smluv pro údržbu, které sníží vaše nákla-
dy. Informujte se o daných možnostech. 
Na základě balíčku vašich požadavků vám 
můžeme dodat služby sestavené na míru. 
Takový je styl společnosti kokS, ale o něm 
jste dozajista věděli.

kapacitou 8.000 m3 přemístění vzduchem za 
hodinu může bez problémů nasávat a foukat 
na velké vzdálenosti. proto tento vůz slouží k 
zjednodušení provedení daných úkonů na 
těžko dostupných místech. 

Bláznivý VŮZ NA SUCHÉ LáTKY



Vláda a společnost oVaM v Belgii společně 
nasazují všechny prostředky na to, aby 
odstranily ležící odpad a aby pouliční a 
zametaný odpad odpovědně zpracovaly. 
Tak umožňují městům a obcím, aby si s 
50% podporou pořídily čistící stroj od 1 do 
4 m3. pro zákazníky společnosti ITEV tato 

Kromě francouzsky mluvící části Belgie začalo také nizozemsky mluvící společenství 
poskytovat dotace na nové čistící stroje a další investice na podporu životního 
prostředí. 

dOTACE NA ČISTÍCÍ STROJE

podpora platí na nákup zametacích strojů 
Bucher cityspider, Bucher 2020 a Bucher 
5000. Vzhledem k velkému počtu žádostí, 
je žádost o dotace prodloužena do konce 
roku 2008. Společnost ITEV pro Vás proto 
připravila složku s jasnými informacemi, 
kterou si u nás můžete vyzvednout.

Společnost KOKS Ridderkerk získala výhradní evropské zastoupení firem APS  
(Advanced Pressure Systems) z  amerického Texasu a StoneAge Waterjet Tools z ame-
rického Duranga. 

apS je mladý a dynamický výrobce doplňků 
nejvyšší kvality pro čištění vysokotlakých 
zařízení až do 3 000 barů. Jedná se 

především pistole pro přepadové kanály, 
ventilová tělesa, přepadové ventily, dvojitě 
ovládané pistole, matice a trysky. Zaklada-
telé společnosti (předtím zakladatelé crS) 
jsou starými spolupracovníky společnosti 
Gardner & denver, známé svými pistolemi 
pro přepadové kanály a cartridgovými  
systémy. apS vlastní porovnatelný výrobek, 
který je díky své hmotnosti a kvalitě  
mnohem výhodnější. 
hydraulicky brzděné, rotující trysky, otočné 
čepy, tryskací a dmýchací zařízení a odpad-
ní trysky od firmy Stoneage Waterjet Tools 
nesou již po několik let dobře znějící 
jméno.

Po úspěchu v Belgii nachází skútr na 
psí výkaly Citadin svou cestu také v 
Nizozemí. Společnost KOKS Milieu- en 
voertuigtechniek prodala první skútr 
společnosti Saver.

SKÚTR NA PSÍ 
VýKALY  
sklízí úspěchy také v 
Nizozemí

Nová EVROPSKá ZASTOUPENÍ

Základ odstraňovače fekálií tvoří skútr yama-
ha s 125 cc motorem. Tento skútr je vybaven 
zcela integrovaným sacím systémem a po 
obou stranách sací trubicí s rozprašovačem 
vody. Nízko umístěná nádrž na fekálie se 
lehce vyprazdňuje a čistí. Touto jedničkou na 
trhu si společnost Saver pořídila optimální 
kombinaci jízdního komfortu, ergonomie a 
efektivity čištění. 

KURýR



roM 900 je standardně vybavený  hydrau-
licky poháněným vysokotlakým navijákem  
(uzavřeným pod každým úhlem) otočným o 
2700, spoluotáčivým ovládacím panelem a 
odkapní nerezovou nádobou (zabraňující 
znečištění stroje), pokrokovým balíčkem 
tlumícím hluk a palivoměrem. profesionální 
roM 900 je vhodný na odstraňování a čištění 
domácího potrubí a hlavní odpadní soustavy 
do Ø 500 mm. Vedle rozšířeného základ-
ního provedení nabízí roM škálu možností 
a doplňků. díky odstraňování stop po oleji 
a čištění odtoků je tento přívěs multifunkčně 
použitelný.

design PřÍVĚSU ČÍSTÍCÍHO OdPAd

Přívěs čistící odpad ROM 900 je 
kompletně nový, a to jak svým tvarem, 
tak technikou. Stylový design a optimál-
ní uživatelská přívětivost v kombinaci 
s kompletním vybavením znamená, 
že ROM 900 je v těchto typech přívěsů 
unikátem.  

Společnost KOKS Milieu- en voertuigtech-
niek je dobře známá u většiny ‘drážních 
společností‘ jako specialista na koleje a 
zástupce společností Zweiweg a Zagro. 
Novou společností v řadě dodavatelů je 
nyní také Schörling Rail Tech. 

Zastoupením společností Zweiweg a Zagro 
může společnost kokS MVT zásobit trh vel-
kou škálou pracovních strojů pro práci na 
kolejích a kolem nich. Není tomu dlouho, co 
byla na seznam připsána nově založená 
společnost Schörling rail Tech, výrobce 
drážních a cestářských vozidel. Tento podnik 
se může opřít o rozsáhlé zkušenosti z tohoto 
oboru. kolejní a cestářské vozy od Schörling 
rail Tech vytváří vítané doplnění našeho 
výrobního balíčku a tím pádem nám dávají 
ještě větší možnosti.

Společnost kokS Special products měla  
velkou radost z krásné objednávky dvou  
speciálních vozidel: jednoho vysokotlakého 
vozu hdW 18,0/250 arp a jednoho  
vakuového vozu ErgonVac VW 17,0. Vyso-
kotlaký vůz je vybaven 18 m3 rozprašovací 

Společnost Boshuis je v rámci skupiny ROM již dlouhá léta známou značkou. Rozšířením 
svých aktivit se společnost Boshuis rozhodla vydat na společnou cestu s jinými ‘dcera-
mi’ skupiny KOKS Group. 

nádrží na vodu a vysokotlakou pumpou s 
210 bary při 466 l/min. Vakuový vůz dodá-
váme se 17 m3 nádrží na špínu, 3.000 m3 
vakuovou pumpou a 25 metrů dlouhou  
nasávací hadicí umístěnou na nádrži.

Neustále v pohybu se dvěma SPECIáLY

SCHÖRLING  
RAIL TECH  
posazený na koleje



Společnost ITEv podnikla se svými nejlepšími koňmi na odstraňování pouličního  
odpadu a vyzvedávání domácího odpadu třídenní kolečko po mnoha zákaznících.  
Tyto předváděcí akce vyvolaly pěkné reakce a potřebnou zpětnou vazbu. 

Třídenní ‘KOLEČKO S OdPAdEM’  

Vysavač uličního odpadu diabolo se výborně 
hodí do nákupních ulic a vesnických center na 
odstraňování plechovek, nedopalků od  
cigaret a jiného ležícího odpadu. Společnost 
carré Galopin vyrábí tyto vozy poháněné  
jak benzinem, tak elektřinou. Na bateriích 
posledně jmenovaného provedení je uvedena 
4letá záruční doba. Zákazníci slyší pře-
devším na velká, dvojitá kola na přední straně 
a jednoduchou, lehkou vykládku a nakládku 
kontejneru na odpad. Jednou z největších 
výhod těchto strojů je to, že můžou pracovat 
na chodníku, aniž by omezovaly veřejnost. 
pomocí namontované nasávací trubice může 
vůz bez problémů nasávat ležící odpad ve 
vzdálenosti až 4,5 metrů. 

Miniaturní popelářský vůz na domácí odpad 
představuje pro mnoho zákazníků řešení jak 
prakticky sesbírat domácí odpad v centru 
měst s úzkými uličkami a na těžko dostupných 
místech. Během našeho turné jsme se dozvě-
děli, že ho zákazníci budou chtít používat 
také pro sběr zeleného odpadu. oproti 
dodávkám s kontejnerem, nebo přívěsem dis-

ponuje náš miniaturní popelářský vůz na 
domácí odpad lisovacím zařízením a pojíždě-
ní sem a tam mezi nakládkou a vykládkou je 
tak již minulostí. Na tento 5 m3 vůz na domácí 
odpad Vám stačí ‘obyčejný’ řidičský průkaz 
skupiny B. Naší odpovědí na dotazy po vět-

Multivac je nejnovější inovací společ-
nosti KOKS Special Products. Toto jméno 
představuje vakuový vůz vybavený dvě-
ma vakuovými pumpami.

Společnost kokS Special products postavila  
nedávno pro společnost aVr právě takový  
MultiVac. dvě zabudované pumpy od spo- 
lečnosti Siemens zajišťují celkovou kapacitu  
4 800 m3/hod. abychom využili celou výkon- 
nost obou pump, vedou přes vyklápěcí bod 
2 kusy samostatné nádrže na vodu a 6”  
vedení. díky tomuto umístění je při práci  
zaručeno dobré hospodaření s vodou a  
odpor vzduchu ve vedení se vyvíjí jen  
minimálně.

Inovativní: MULTIVAC

ším typu vozidla, které jsme často slyšeli, 
představuje model 6,3 m3 na 7,5 tunovém 
podvozku.

KURýR



   INFORMACE
Pro více informací kontaktujte:

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

KOKS GROUP SE SKLádá Z:
   KOKS Milieu- en Voertuigtechniek bv – 

Holandsko 
Specialisté na zařízení pro údržbu silnic

  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
  KOKS Ridderkerk bv – Holandsko
    Specialisté na vysokotlakou a horkovodní 
 technologii a technologii pro inspekci
 kanalizace a sanitaci
   Tel. +31 (0)180 46 28 88, 
 www.koksridderkerk.nl
  KOKS Special Products bv – Holandsko
 Specialisté na technologii čistících vozidel pro
 průmysl a státní organizace 
   Tel. +31 (0)72 540 66 99, 
 www.koksspecialproducts.com
  ROM bv – Holandsko
   Specialisté na zařízení pro čištění kanalizace
 a přenosné toalety
  Tel. +31 (0)342 49 04 17, www.rombv.com
  EUROM s.r.o. – Česká republika
  Specialisté na výrobu a vývoj vysokotlakých
 čistících zařízení špičkové kvality pro čištění 
 kanalizace 
  Tel. +42 (0)544 23 45 05, www.eurom.cz
  ITEV nv – Belgie
  Specialisté na zařízení pro údržbu silnic 
 a čištění pro průmysl a veřejnost
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.itev.be
  ITEV-MGM sa – Belgie
   Specialisté na zařízení pro údržbu silnic 
 a čištění pro průmysl a veřejnost
  Tel. +32 (0)2 367 67 00, www.itevmgm.be
  AQ-RENT bv – Holandsko
  Specialisté na pronájem čistících zařízení
  Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
  AQ-RENT nv – Belgie
  Specialisté na pronájem čistících zařízení
  Tel. +32 (0)9 211 12 78, www.aq-rent.eu

V Česku nalezen ideální ‘způsob prodeje’

Stále více zákazníků si dokáže najít 
cestu do prodejní kanceláře společnosti 
EUROM v Brně, v Česku, což vypovídá o  
stoupající poptávce po vysokotlakých a 
fekálních vozech v Česku a na Slovensku.  

Zákazníci si velmi váží toho, že si mohou 
tyto výrobky zakoupit přímo v Brně, kde 
se také nachází servis pro tato vozidla. To 
je dostatek důvodů pro to, abychom mohli 
učinit závěr, že jsem se rozhodli pro správný 
‘způsob prodeje’. 

VGM CHECKLIST AANNEMERS

gecertificeerd

11 - 15 VSK Jaarbeurs, Utrecht, Holandsko
února Odborný veletrh  www.vsk.nl
 pro instalační obory 

05 - 09 IFAT Messe München International, 
května Mezinárodní odborný veletrh  Mnichov, Německo
 pro vodu, odpadní vodu,  www.ifat.de
 odpad a recyklaci 
   

20 - 22 Vodovody-Kanalizace/ BVV Veletrhy Brno, 
května VOd-KA Česká republika
 Mezinárodní www.bvv.cz/envibrno-gb
 vodohospodářská výstava
   

21 t/m 24 IFEST Flanders Expo, Gent, Belgie
října Odborný veletrh pro   www.ifest.be
 životní prostředí, energii a
 bezpečnost práce

KALENdář KOKS 2008

OdPAd v obraze

V tomto rámci proto společnost B. Steen bvba 
investovala po přemýšlení do odpadního 
inspekčního vozu Ibak od společnosti ITEV. 
Tak získala vozidlo, které může jako první v 
Belgii provádět kompletní kontrolu odpadu 
podle evropských směrnic. Společnost ITEV 
zamýšlí v roce 2008 zorganizovat dva stu-
dijní dny o kanalizačním odpadu, na kterých 
předvede vůz od B. Steena a kdy odborník na 
kanalizační odpad přiblíží evropské záko-
nodárství. V tomto období obdrží všechny 
společnosti a soukromníci činní v odpadní 
branži pozvánku na tento na informační den.  

Kvůli novým evropským zákonům, musí hustě obydlená Belgie zaznamenávat složitou 
a často zastaralou odpadní síť do map. 
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