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Řešení pro bezprašné ZAMETÁNÍ (Pm 10)
Ve spolupráci s firmou Hydrovac, joint venture mezi Van Gansewinkel a Heijmans, KOKS Milieu- en Voertuigtechniek vyvinuly kompaktní
a bezprašné zametací zařízení. Toto zařízení se bude používat pro bezprašné a bezemisní čištění povrchů a silnic z materiálu Corus.

Díky kompaktnímu uspořádání zařízení lze
účinně čistit úzké silnice a obtížně přístupné
rohy. Zařízení, vycházející ze zametacího
a sacího stroje KOKS-Bucher 5050, má

dostatečné sání i pro úklid železných částí.
U tohoto zařízení jsme nahradili držák kartáče
sacím ramenem. Na přední části sacího
ramene jsou namontovány sací trysky a připojeny k vysokotlakému čerpadlu. Díky těmto

úpravám a pohonu na čtyři kola má zařízení
vynikající dosah s vynikajícími výsledky čištění.
Kromě povrchů z materiálu Corus může
toto zařízení snadno čistit i chodby a jiné
znečištěné prostory.

ÚVODEM
Ekonomická situace naznačuje, že již došlo k ukončení
recese. Zákazníci opět dávají
přednost „kvalitě”, neboť již
zjistili, že investice do kvality
je vždy tím nejchytřejším rozhodnutím, jež Vám umožní vyniknout během
slabších období a udržet si tak své postavení
na trhu. Náklady jsou potom z dlouhodobého
hlediska také nižší.
Během recese jsme si udrželi téměř konstantní
příjem objednávek. Skutečnost, že si nás
zákazníci váží, se odráží ve velkém portfoliu
objednávek. Tento pozitivní vývoj vyžaduje ze
strany našich zaměstnanců velké úsilí. Jsme
rádi, že náš tým zaměstnanců se v poslední
době podstatně rozšířil o zkušené pracovníky
a plně si uvědomujeme důležitosti investic do
zaměstnanců, kvality, školení a team-buildingu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem našim
zaměstnancům za jejich značnou práci v minulosti a za úsilí, které bude od nich vyžadováno
i v budoucnosti.
Navzdory velkému množství objednávek našim
sloganem zůstává: „Nesklízej pouze, musíš
také sázet”. Je mi potěšením Vám oznámit, že
se v nedávné době naše společnost rozšířila
o 2 zastoupení pro země Beneluxu v oblasti
železničních a silničních vozidel pro čistící
aktivity. V tomto vydání se dočtete o různorodé
a inovativní problematice, která pro Vás může
být důležitá a umožní nám tak příležitost pro
společný růst.
Děkuji Vám za váš čas věnovaný přečtení si
tohoto vydání a doufám, že se Vám zalíbí.
Gerard Koks

KOKS Productie + Rebac =
KOKS SPECIAL PRODUCTS
Ekonomickému

růstu je v médiích věnována značná pozornost. Ačkoli často čteme

tiskové zprávy s určitým skepticismem, musíme si přiznat důsledky a skutečné efekty
tohoto růstu.

Ekonomický rozvoj vedl ke značnému zvýšení poptávky po
užitkových vozidlech. Nejlepším způsobem, jak být jeho
součástí, bylo spojit firmy KOKS Productie a Rebac do nové
společnosti: KOKS Special Products bv. Tento krok nám
umožňuje nabídnout našim zákazníkům kromě celé škály
služeb také více vozidel.

ROADMASTER ukazuje cestu
Při stavbě silnic se stále více využívají zametací/odsávací stroje. Zvýšený tlak na rychlé dokončení stavby vyžaduje zvýšenou kapacitu
odsávacího stroje.

S tímto vstupním kritériem předvádí na jaře
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek nový Roadmaster. Tento název může být mnohým velmi
známý. V minulosti to byl skutečný pojem
při stavbě silnic, pokud jste chtěli zdůraznit
výkonnost. Z tohoto důvodu je pro nás
potěšením použít opět název Roadmaster.
Tento zametací a odsávací stroj bude
samozřejmě držet krok se současnými technologickými možnostmi. Konstrukce Roadmasteru umožňuje volbu mezi ovládáním

motorem nebo hydrostatikou. Základem
Roadmasteru je Optifant 70 s kapacitou
zásobníku pro odpad 7 m3. Roadmaster je
tvořen dobře známými přednostmi Optifantu
spolu se silným a zdokonaleným sáním, a tím
se stává ekonomicky výhodným. Roadmaster
lze také použít jako úplný čistič silnic, ve
kterém je sací rameno spolu s vysokotlakými
tryskami umístěno přímo za zadní osou
vozidla. Rádi bychom Vám výkonnost Roadmasteru v brzké době ukázali.

VÝSTAVA na téma Vodovody-Kanalizace v České republice
S tejně jako v loňském roce, tak i letos, se
EUROM, ROM a KOKS Special Products
společně s KOKS Group zúčastní výstavy
Vodovody-Kanalizace/VOD-KA v Brně,
v České republice.

Tato mezinárodní výstava se bude konat ve
dnech 29. až 31. května 2007. KOKS Group
představí nové výrobky z oblasti vakuových

a vysokotlakých zařízení, průmyslových
čistících zařízení, zařízení pro čistění kanalizací a kamerových kontrolních zařízení.
Kromě shlédnutí nových výrobků se návštěv-

níci z Holandska, Belgie, Německa, Rakouska,
Itálie, Polska, Slovinska a z jiných zemí
mohou těšit na různé předváděcí akce.

Úspěch multifunkčního podvozku
Firma

KOKS dodala obecnímu úřadu v Dongenu standardní fekální vůz s kalovým zásobníkem o objemu 5,7 m3 a vodní nádrží

1,8 m3, který byl zdokonalen podle přání zákazníka.

Obecní úřad v Dongenu objednal fekální
vůz, ale požadoval multifunkční podvozek.
Ideálním řešením dle přání zákazníka se stal
snímatelný zásobník. Není-li vůz používán,
lze podvozek používat pro zimní zařízení
nebo pro přepravu sklápěče.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ pro úpravu povrchu silnic
KOKS

Group vytvořila zařízení pro úpravu povrchu silnic pro společnost firma JB

Bonnefond Environnement, které vyřešilo problém s kluzkostí na mnoha vozovkách

Kurýr

ve Francii.

V důsledku vysokých teplot za současného
často slunečného počasí se, asfalt odděluje
od štěrku. Kluzký povrch vozovky potom
může vytvářet nebezpečné prostředí. Nové
zařízení, vyvinuté firmou KOKS, odstraňuje
tenkou vrstvu asfaltu, aby bylo možné vytvořit
s novou vrstvou asfaltu pevnou vazbu.
Zařízení se ukázalo být velmi užitečné, neboť
malé kamínky, které byly obnažené, vytvořily
nový, hrubý povrch, jež splňoval všechny
požadavky na hrubost vozovky. Tímto postupem se vytvořila šetrná metoda pro zdrsnění
povrchů vozovek. Jedná se o inovaci, na níž
můžeme být velmi hrdí a která velmi pomáhá
silničářům ve Francii.

Snadné ovládání s
KABELOVÝM
NAVIJÁKEM IBAK
Kabelový

Předvedení ČISTÍCÍHO VOZIDLA – PRODÁNO

naviják Ibak KW505 s 500

metry kabelu pro kamerové systémy byl
vyvinut na základě mnohaletých praktických zkušeností.

Silný motor a automatický mechanismus
navíjení kabelu zajišťují správné navíjení
kabelu na buben. Integrovaný ukazatel tažné
síly umožňuje optimální a synchronizovanou
spolupráci mezi kabelovým navijákem a
posuvnou kamerou. Kabel není koaxiální, ale
obsahuje párový konektor pro video signál a
má proto méně přerušení. Vzhledem k tomu,
že kamerový kabel je opatřen konektorem ze
skleněných vláken, lze připojit též kameru
Ibak Panoramo. V KOKS Ridderkerk Vám rádi
předvedou všechny možnosti.

Úspěšné předvedení vozidla Optifant 70 přesvědčilo společnost Van Wellen ke koupi
tohoto produktu od firmy ITEV.

Toto zařízení je opatřeno 35 cm minibruskou
a sací hadicí na zadním krytu, což umožňuje
firmě Van Wellen snadnější a rychlejší práci na
obtížně přístupných místech. Bruska umožňuje
snadné odstranění i malých částí asfaltu.

Vozidlo je také důležitým zařízením při čištění
vykládacích a nakládacích doků v přístavech.
Firma Van Wellen může s tímto malým
čističem silnic dosáhnout na hůře dostupná
místa než s obyčejným zametacím vozem.

AQ-RENT rozšiřuje nabídku ZAŘÍZENÍ WOMA
Společnost AQ-RENT rozšířila nabídku zařízení k pronájmu o nejnovější vysokotlaká
zařízení Woma. Kromě získání moderní a kvalitně postavené jednotky budete moci
dosáhnout i výborných výsledků čištění.

MK3 má provozní tlak 2 500 barů (max.
3 000 barů) a výkon 25 l/min. Tento výkon je
ve srovnání s 21 l/min u předchozího modelu
podstatným zdokonalením. Můžete tak pracovat snadněji a zároveň dosáhnout dokonalej-

šího čištění. V případě Vašeho zájmu o pronájem této jednotky nebo jiného vysokotlakého
zařízení, zametacích zařízení, čistících, sacích
nebo odvzdušňovacích zařízení nás kontaktujte na tel. čísle: +31 (0)72 540 66 99
(Alkmaar, Holandsko).

MATEXPO
představí mnoho
výrobků
Společnost ITEV se intenzívně připravuje
na Matexpo 2007. Tento mezinárodní
veletrh strojů, technologií a zařízení pro
stavební průmysl, silniční odvětví, recyklaci a veřejné práce se uskuteční ve dnech
5. až 9. září v belgickém Kortrijku.

Tato výstava je významným evropským setkáním, takže Vaše návštěva bude určitě
stát za to! Společnost ITEV bude mít stánek
větších rozměrů než v předchozích letech a
představí tak nová zařízení, včetně zametacích strojů, odpadních vozů, posypových
vozidel, vozidla s kamerou pro prohlídku
kanalizace a fekální vůz. Na tuto výstavu
jste srdečně zváni, nezapomeňte si tedy
poznamenat tuto významnou událost do
svého kalendáře.

Powerhouse s 2-PISTOLOVÝM OVLÁDÁNÍM
Nové

výkoné zařízení KOKS combi je dalším přírůstkem do vozového parku firmy Martens Scheeps- en Industriereiniging

(’s-Heerenhoek).

Tato kombinace řeší problémy při čištění se
2 pistolemi u vysokotlakého čerpadla Woma
250 Z s výkonem 105 l/min. při 1 000 barech.

Na obou stranách zařízení jsou nádrže
(schránky) o celkové kapacitě 7 m3, které
dodávají tomuto zařízení „okřídlený” vzhled.
Spolu s kalovým zásobníkem o objemu 14 m3

lze vozidlo používat po dlouhou dobu. Ke
kombinaci patří i sací čerpadlo o výkonu
3 000 m3/hod., jež ji činí skutečně výkonnou.

Nové ČISTIČE silnic

Kurýr

Jemné částice prachu, dokonalejší přilnutí k asfaltu a čistý vzhled průmyslových oblastí
jsou pouze některými z parametrů, které vytvářejí další požadavky na zařízení pro
čištění silnic. Aby bylo možné tyto požadavky zcela uspokojit, nabízí KOKS Milieu- en
Voertuigtechniek širokou řadu řešení pro čištění povrchu silnic.

Navzdory teplejším
zimám
SE POSYPOVÁ
VOZIDLA STÁLE
POUŽÍVAJÍ
Přestože

zimní období nebývá v pos-

ledních letech příliš dlouhé, firma ITEV
stále prodává značné množství posypových vozů. Správci silnic musí být během
zimy připraveni na nejhorší.

Na základě požadavků zákazníků firma
KOKS MVT v současnosti pracuje na realizaci
několika nových čističů silničního povrchu.
Ať se jedná o úpravu asfaltu, odstranění
nápisů nebo odstranění gumy a asfaltu, lze
zařízení sestavit z jednotlivých modulů podle

poža davků. Pokud máte zájem některý z
našich odborníků Vás rád navštíví a seznámí
Vás s různými možnostmi tohoto zařízení,
aby bylo možné sestavit stroj, který bude
odpovídat Vašemu zadání.

Čištění ZÁHYBŮ pomocí zařízení
ROM SHORTCUTTER
M áte

potíže s čištěním potrubí s koleny 90˚? Pomocí

nově nabízeného zařízení ROM Shortcutter se tyto problémy stávají minulostí.

ROM Shortcutter je ideální pro odstraňování kořenů, usazeného
vápence, řas a cementového odpadu z kanalizace. Tento
odstraňovač nečistot lze použít pro potrubí o průměru od 110
do 250 mm. Toto unikátní zařízen poskytuje vynikající výsledky,
a to dokonce i v ostrých záhybech. ROM Shortcutter rozdělí
kořeny na malé kousky, aniž by v potrubí cokoli zůstalo.

NABÍDKA KOMBINACE DVOU ČERPADEL
Na základě požadavků společnosti AVR jsme vyrobili multifunkční vozidlo, které má
vysoce výkonná vysokotlaká čerpadla za velmi příznivou cenu.

Výkonné vysokotlaké zařízení Woma D 550 Z
(228 l/min při 1 000 barech) bude používáno
pro vysokotlaké čištění např. čištění tepelných
výměníků nebo reaktorů. Druhé, menší vysokotlaké čerpadlo je umístěno na velmi stabilní
a odhlučněné konstrukci. Pohon je zajištěn z
motoru vozu. Toto vysokotlaké čerpadlo Woma

250 Z (99 l/min při 1 000 barech) lze použít
současně s další vysokotlakou jednotkou pro
manuální úkoly jako je např. čistění ventilů.
Zvláštností tohoto vysokotlakého čerpadla je
dvojitá pistole s ovládáním tlaku, která značně
zvyšuje produktivitu tohoto stroje.

Dle objednávek zastupitelství Wavre, města
Ghent a společnosti Goeminne je zřejmé, že
zastupitelství a firmy to berou velmi vážně.
Tito všichni zakoupili velkou verzi posypového
vozu. Společnost Rogghe se rozhodla pro verzi
zařízení taženého traktorem. S tímto zařízením jsou naši zákazníci připraveni na účinnou
ochranu před kluzkým povrchem v zimě.

Významná DOTACE PRO NÁKUP ZAMETACÍCH STROJŮ v Belgii
B elgická vláda ve spolupráci s OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) zajistila významnou 50% dotaci pro zakoupení
čistících strojů a pro další investice do ochrany životního prostředí.

Cílem tohoto záměru je zajistit úklid odpadu
a podpořit správné nakládání s odpadky,
aby Belgičané mohli žít v čistějším prostředí.

To znamená, že města a zastupitelství mohou
využít dotaci pro zakoupení čistícího zařízení
o kapacitě 1-4 m3. Pro zákazníky ITEV to

představuje zakoupení strojů Bucher Cityspider, Bucher 2020 nebo Bucher 5000.
S dalšími informacemi týkajícími se této
dotace a s ukázkami zametacího zařízení Vás
můžeme seznámit ve dnech otevřených
dveří 24. a 25. června v Eke-Nazarethu.
Budete-li mít jakékoli dotazy, kontaktujte
ITEV na čísle +32 (0)9 211 12 78.

Dny otevřených
dveří věnované
ČISTÍCÍM
ZAŘÍZENÍM
Jedním

ze stálých vystavovatelů bude

firma KOKS Milieu- en Voertuigtechniek a
ti Vám slibují, že se bude jednat o zajímavou událost, na kterou se můžete těšit.

Rozšířená nabídka služeb v rámci zařízení Ibak
PRO INSPEKCI KANALIZACE
KOKS

Ridderkerk je již jeden rok oficiálním zástupcem firmy Ibak - zařízení pro

inspekci kanalizace v zemích Beneluxu.

Dále byl rozšířen tým firmy Ibak o nového
technika, který spolu s ostatními techniky byl
vyškolen v opravách kabelů. Pan Cock van
Vianen, produktový manažer firmy Ibak/
Prokasro, tak bude mít pro Vás a pro projektové manažery více času.

Společnost KOKS si zadala za cíl kromě
zvyšování prodejů svých výrobků také i
zdokonalování a rozšiřování svých služeb a
poprodejního servisu pro tato inspekční
zařízení. KOKS Ridderkerk proto nedávno
zakoupila 3 vlastní kamerové systémy: Panoramo 2 EEX, Argus 4 EEX a Orpheus EEX.
Zákazníci si tyto kamery mohou pronajmout,
pokud opravy jejich vlastního zařízení budou
trvat déle, než se předpokládalo. Díky naší
schopnosti nabídnout náhradní zařízení,
nemusí vozidla s kamerovými systémy přerušovat svoji činnost.
Od dnešního dne bude tato činnost v rukou
pana Sandera Prenta, vedoucího KOKS Ridderkerk, který bude tento servis koordinovat.

Zkušební středisko RDW v Lelystadu se stane
ve dnech 12. až 14. června místem setkání
pro každého z oboru zpracování odpadu a
čištění. Na této akci budete moci shlédnout
nejmodernější trendy a vývoj pracovních
postupů a technologií. Letošním tématem
bude “Clean Drive!”. Vedle ukázek inovací
výrobků se uskuteční různá setkání k tomuto
tématu, na kterých se bude diskutovat o souvisejících tématech, jako jsou např. klimatické
změny. Na vybrané lokalitě budou probíhat
zkoušky a testování zametacích a čistících
zařízení. Doufáme, že interaktivní aktivity
vás přilákají na tuto událost. Organizátorem
této akce je sekce čistících vozidel z oddělení
specializovaných vozidel asociace RAI.

Novinka: Kamerové inspekční
systémy Kummert

Kurýr

Firma ROM získala obchodní zastoupení
kamerových inspekčních systémů Kummert. Kamerami Kummert můžete provést
ještě rychlejší profesionální diagnózu
stavu potrubí.

Převratné zařízení CamMobile Profi II
využívá zavedenou technologii, která se
využívá ve vozidlech s videem CCTV. Jednou
z výhod je, že mobilní systém je vybaven
sklápěcí kamerovou hlavou s ovladatelným
motorizovaným fokusem a samostatným
vyrovnáváním. Dva integrované lasery určují
přesný průměr kanalizace. Myš a klávesnice
nejsou zapotřebí, neboť ovládání se pro-

vádí pomocí ovládací páky a ovládacího
pera. Vnitřní pevný disk v CamMobile Profi
II má kapacitu pro min. 24 hodin digitálního
video záznamu. Rovněž je možné expor-

tovat video, fotografie a inspekční data na
připojený vnější disk. Uživatelsky přátelský
software umožňuje provádět celkové vyhodnocení a inspekci na místě. Záznam je snadné
vytisknout a vypálit na CD nebo DVD. Díky
tomuto dobře promyšlenému přístupu můžete
veřejným institucím i soukromým zákazníkům
poskytnout kompletní a profesionální služby.
Kamerový systém Kummert tvoří ideální
rozšíření pro zařízení SeeSnake.

KOKS Special Products SERVIS je nyní otevřen v RIDDERKERKU
S cílem pomoci zákazníkům pokud možno co nejrychleji a nejúčinněji, jsme zřídili poprodejní servis KOKS Special Products také v Ridderkerku. Nyní nás zákazníci mohou
kontaktovat nejen v Alkmaaru, ale také v Ridderkerku!

To znamená, že v Ridderkerku jsou Vám k
dispozici zkušení zaměstnanci, kteří poskytují servis a kontrolu a poskytují pomoc při
řešení problémů se specializovanými vozidly
dodanými ze strany KOKS Special Products.
Je-li pro Vás výhodnější přivézt Vaše vozidlo

do Ridderkerku pro servis sání, foukání nebo
čištění kanalizace, rádi Vám zde pomůžeme.
Koordinaci servisu stále provádí manažer
Sander de Wilde z Alkmaaru, kterého
můžete kontaktovat na tel.čísle:
+31 (0)72 540 66 99.

EUROM rozšiřuje portfolio svých zákazníků v ČR
EUROM

s.r.o.

patří

k

významným

dodavatelům vysokotlaké a vakuové
čistící techniky v České republice.

EUROM nabízí širokou produktovou řadu,
výborný záruční a pozáruční servis a dále
možnost specializované údržby a podpory z
Brna. Jedním z významných zákazníků naší
společnosti je firma Sebak, které dodáváme
jednotlivé čistící zařízení a příslušenství. Mezi
ně patří zejména nový stroj ROM Ecofit,
nejnovější, ergonomické a uživatelsky příjemné vestavěné zařízení pro čištění kanalizace. Vedle ROM Ecofit dodala společnosti
Sebak také pružinové zařízení pro zprůchodnění domácích odpadů. Pro rychlé a spolehlivé řešení problémů v kanalizačních
systémech jsme také dodali vyhledávače a
trasovače NaviTrack Scout spolu s kamerami Ridgid-Kollmann. Jedná se o hodnotné
rozšíření zařízení, kterým může Sebak sloužit
svým zákazníkům ještě lépe.

FLEXIBILNÍ VYUŽITÍ podvozkových zametacích zařízení
De

Groote Gaston z Belgie je pyšným

majitelem inteligentního zařízení vyrobeného na požadavek zákazníka, které
vyhlazuje

povrchy

silnic,

odstraňuje

nápisy a čistí silnice.

Základem tohoto originálního stroje je čistící
zařízení Omnifant 80 H. Přídavná dvojitá
bruska umožňuje zařízení použít pro vyhlazování. Šířka každé brusné hlavy činí Ø 350
až 700 mm. Ovládání brusných hlav je velmi
jednoduché, buď z kabiny nebo přímo na
brusné hlavě.
Odpadní zásobník čistícího zařízení má
objem 8 m3 a vodní nádrž 3,5 m3, výkon vysokotlakého čerpadla pro vodu je 160 l/min
a jeho provozní tlak činí 300 barů. Celková
čistící dráha činí alespoň 3 000 mm. Díky
vynikající kombinaci zametacího stroje a
brusné jednotky lze odbroušený materiál
odsát a tím jej snadno odklidit. Jedná se tedy
o výborný doplněk ke strojům firem, které se
zabývají značením silnic.

Evropské
PŘEDVÁDĚCÍ
TURNÉ

Společnost Prokasro pro OPRAVY KANALIZACE
Společnost

KOKS Special Products nabízí vozidla pro čištění kanalizace. Dále firma

KOKS Ridderkerk nabízí zařízení pro inspekci kanalizace. Vzhledem k tomu, že v
současnosti zastupujeme také firmu Prokasro, můžeme nabídnout zařízení pro údržbu
a opravy kanalizace.

Přibližně 30% stávajících kanalizačních
systémů je poškozeno nebo prosakuje, což
může mít pro populaci a životní prostředí
nebezpečné důsledky. Jak již bylo nedávno
uvedeno v médiích, mnoho kilometrů kanalizačního potrubí bude muset být vyměněno,
zdokonaleno nebo opraveno. Pro tento úkol
se počítá s velkým finančním rozpočtem.
Německá společnost Prokasro se specializuje
na účinná řešení pro zdokonalování našich

S cílem posílit exportní růst divize ROM,
náš nový obchodní zástupce pan Robert
van der Waarden zahájil své evropské
předváděcí turné s novým vysokotlakým
zařízením ROM Ecofit.

Předváděcí vůz je vybaven nejnovějším zařízením ROM Ecofit. Tento vestavěný systém
pro čištění kanalizace je již řadu let úspěšný
na trhu a v poslední době byl ve spolupráci
s jeho uživateli dále zdokonalen. Rovněž
byla zdokonalena snadnost jeho použití i
jeho provedení. Rádi bychom Vás pozvali k
předvedení všech prvků tohoto zařízení.

kanalizačních systémů. Prokasro znamená
´Progressive Kanalsanierrobotik´. S pomocí
jejich vložkovacího a čistícího zařízení je
možné se dostat do míst, kam by se pracovníci dostali velmi obtížně. Pro více informací
a pro předvedení zařízení se obraťte na
pana Cock van Vianena, našeho výrobního
manažera ve firmě KOKS Ridderkerk nebo na
některého z našich projektových manažerů.

Velmi oblíbené ZAŘÍZENÍ PRO SERVIS TOALET

Kurýr

Pro vyprazdňování a čištění přenosných kabinových toalet je nejlepším řešením servisní
zařízení ROM typ T. Tento spolehlivý stroj pro odsávání toalet s dlouhou životností má
velkou kapacitu a umožňuje vysokou úroveň servisního komfortu. Používá je mnoho
spokojených zákazníků…

Po dobu 30 let je firma Dixi vedoucí evropskou společností v oblasti mobilních toalet.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o výrobky a
předchozím dobrým zkušenostem s firmou
ROM, se společnost Dixi rozhodla uzavřít
smlouvu s firmou ROM na výrobu zařízení
ROM typ T. Pro firmu Dixi je vysokou prioritou spokojenost jejích zaměstnanců a výsledkem je dvanáct jednotek typu T vybavených
zdravotně a bezpečnostně schválenými
zdvihacími toaletami a uhlíkovými filtry.

Firma Boels je dobře zavedenou organizací
na trhu s pronájmem mobilních toalet v
Holandsku, Belgii a v Německu. Podle požadavků společnosti Boels jsou zařízení pro servis
toalet upraveny pro konstrukci vozů Iveco a
jsou vybaveny prvky podle přání zákazníků,
včetně vysokotlakých omývačů, toaletních
košů a uhlíkových filtrů. Barevná úprava dle
barev společnosti vytváří jedinečný dojem.

Nový SKYTIPPER nyní již i v Německu
Jako

jeden z významný dodavatelů

čistících

vozů,

dostala

divize

KOKS

Special Products nedávno zakázku na
výrobu dvou vozidel MegaVac s vysoce
výkonným vakuovým čerpadlem pro
německou firmu Buchen Group.

Obě vozidla byla dodána do pobočky v
Duisburgu a tam zcela splnila nařízení ATEX
zabezpečující opatření proti explozím. Díky
čerpacímu systému ATEX se speciálními tlumiči
s lapači jisker (patentovaný systém), který byl
schválen v Norske Veritas, lze toto vozidlo
používat pro práci v zóně 2. Na vozidlo se
též vztahuje klasifikace nebezpečnosti ADR/
GGVS. Jedno z těchto dvou vozidel je vysokosklápěcí, což umožňuje snadnější vyprázdnění
obsahu nádrží do zásobníků a do velkých
pytlů. Tím se stává tzv. SkyTipper dokonce flexibilnější, což naši zákazníci v Buchenu velmi
oceňují. V současnosti získala divize KOKS Special Products objednávky na další tři vozidla.

Železniční zastupitelství Zagro
Zastupitelství Zagro v zemích Beneluxu
je pro KOKS Milieu- en Voertuigtechniek
vydařeným přírůstkem k úspěšnému
zastoupení firmy Zweiweg jako dodavatele železničních a silničních vozidel.

Specializace obou těchto stran se vzájemně
doplňují a výsledkem je posílení naší nabídky
pro Vás, jako pro možného uživatele těchto

výrobků. Jakékoli železniční nebo silniční
zařízení může být namontováno na malý
přepravník (např. MB Sprinter), Unimog nebo
na nákladní podvozek. Na prodejní výstavě
Railtech v Utrechtu koncem minulého března
jsme zaznamenali velký zájem o výrobky
předváděné společností KOKS. Náš specialista, Matthijs Bokma, Vás bude rád informovat
o možnostech pro Vaši firmu.

PRONÁJMU v Belgii SE DAŘÍ
V našem posledním vydání Kurýru jsme Vás informovali o našem záměru začít s pronájmem
čistících vozů i v Belgii. Po necelých šesti měsících můžeme konstatovat, že to byl

ZAŘÍZENÍ NA
ČIŠTĚNÍ ropných
plošin na moři

správný krok. AQ-RENT mezitím otevřel pobočku v Ghentu a nabídka byla rozšířena

Firma AVR vytvořila ve spolupráci s KOKS

o další zařízení.

Special

Products

spolehlivé

zařízení,

kterým lze vykonávat činnosti v oblasti

Již i Wetterenské zastupitelství využívá
dlouhodobého pronájmu fekálních vozů.
Zákazníkům byla pronajata čistící zařízení
Bucher 5000 a Citycat 2020. Odpadní vůz
PBE je novou součástí naší nabídky. Omezené
rozměry tohoto nevelkého vozidla nabízejí

řadu výhod. Kromě vysoké manévrovatelnosti a bezproblémového přístupu do úzkých
ulic a alejí, stačí pro obsluhu vozidla pouze
běžné řidičské oprávnění B. Pro zastupitelské
úřady je to velká výhoda, neboť nemají mnoho
zaměstnanců s řidičským oprávněním C.

čištění na otevřeném moři se zajištěním
všech bezpečnostních opatřeních.

Toto zařízení je umístěno v přepravním kontejneru a obsahuje odsávací zařízení se sacím
čerpadlem o výkonu 2 400 m3 litrů vody/
hod. Jednotka je poháněna naftovým motorem o výkonu 175 koní s dodržení emisní
normou TIER 3. Jedná se o speciální zařízení
vyvinuté na základě požadavků zákazníka
a schválené pro použití na moři, které lze
používat na vrtných plošinách pro odsávání
všech typů kapalin a kalu.

Zametací zařízení s ROZDĚLENÝM SÁNÍM
Je

zřejmé, že prodej zametacích strojů

je spojen s tržními trendy. Zjistili jsme,

Kurýr

že zákazníci ITEV se zajímají o zametací stroje na podvozku, které umožňují
rozdělené sání.

V současné době belgické přístavy projevují
velký zájem o zametací stroje s rozděleným
sáním umístěným mezi nápravami nebo za
zadní nápravou, které je spojeno s velkým
vysokotlakým odpadním a vodním zásobníkem. Vzhledem k přísným předpisům pro

ochranu životního prostředí musí být
znečištěná přístavní mola čištěna každý den.
Při asfaltovacích pracích jsou také zapotřebí
vozidla, která provádí hloubkové čištění
silnic před položením první adhezní vrstvy.

KAMEROVÁ INSPEKCE v průmyslovém sektoru
I nspekční zařízení Ibak lze použít nejen pro čištění kanalizace, ale

také v průmyslovém sektoru. Firma Reym rozšířila své činnosti

v oblasti průmyslového čištění, dopravy a odpadové logistiky o zcela nové vozidlo s kamerovým inspekčním systémem.

Tyto činnosti se provádí ve velkých výškách,
ale i pod zemí. Firma Reym má k dispozici dvě
kamerové hlavy: Ibak Orpheus a Ibak Orion,
které jsou obě namontovány na platformách
KRA 65 nebo KRA 75. Jakmile kamera s LED
displejem sjede do své pozice, lze monitorovat průběh inspekce na dvou obrazovkách
ve vozidle. Jakmile je provedena kontrola,
zákazník obdrží celkovou zprávu, a to buď
vytištěnou nebo na DVD přímo z místa. Toto
zařízení, které bylo schváleno orgánem EEX,
je zcela soběstačné a může pracovat 24
hodin bez elektřiny. Servisní pracovníci firmy
Reym oceňují uživatelské rozhraní tohoto
zařízení, jeho bezpečnost, přesnost, a těší se
velké oblibě spokojených zákazníků.

Toto vozidlo je vybaveno kamerami a počítači
a provádí kromě jiného inspekci chemických
potrubí, ropných potrubí, chladících zařízení
a ropných zásobníků po celém Holandsku.

Nové a prostornější mobilní toalety
Firma

ROM přináší nové vnitřní vybavení pro toaletu Thal Mondo.

Skloněná vnitřní část a splachovadlo jsou navrženy tak, aby poskytovaly
více místa a pohodlí.

Uspořádání vnitřní části a umývadla výrazně
zvětšuje prostor uvnitř kabiny. Splachovadlo

Thal Mondo je jednoduché
pro údržbu i pro čištění.
Skloněná vnitřní část má
šedou a žulovou povrchovou úpravu.
Jestliže vybavíte Vaše mobilní toalety splachovadlem
Thal Mondo, poskytnete tak
svým zákazníkům větší komfort. Spolu s tím přispějete
k novému pocitu svěžesti a
zvýšíte pohodlí uvnitř Vašich
stávajících toalet.

KALENDÁŘ KOKS 2007
29 - 31 květen Vodovody-Kanalizace/VOD-KA
Vodohospodářská výstava		

Brno Exhibition Centre, Brno, Česká republika
www.bvv.cz/envibrno-gb

05 - 07 červen

Industrial Maintenance		
Technologická výstava údržby, renovace a obnovy v Evropě

Ahoy, Rotterdam, Holandsko
www.industrialmaintenance.nl

12 - 14 červen

ReinigingsDemoDagen 		
Výstava týkající se odpadů a způsobů čištění - Clean drive!

RDW Testcentrum, Lelystad, Holandsko
www.reinigingsdemodagen.nl

24 a 25 červen Opendeurdagen ITEV		
Vše o čistících strojích, fekálních vozidlech, zařízení
pro prohlídku kanalizace, vozidlech pro domovní
odpad a kamerových inspekčních systémech

ITEV, Eke-Nazareth, Belgie
www.itev.be

05 – 09 září

Matexpo Kortrijk 		
Prodejní výstava věnovaná strojům, technologiím
a zařízení pro stavební průmysl, stavby silnic, ostatní odvětví,
recyklaci a veřejným pracím

Expo, Kortrijk, Belgie
www.matexpo.be

11 - 13 září

Demodagen Papendal 		
Prodejní výstava pro sport, hry, rekreaci a veřejnost

Nat. Sportcentrum Papendal, Arnhem, Holandsko
www.demo-dagen.nl

09 – 12 říjen

Riolering & Stedelijk watermanagement
Prodejní výstava výrobků a služeb pro sektor
sanitace a městského vodního hospodářství

Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, Holandsko
www.riolering.net

Výkonné ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ WOMA
Firma AQ-RENT zakoupila vysokotlaké

čistící zařízení s ohřevem horké vody, čímž si zajistila ještě vyšší konkurenceschopnost na trhu

					s pronájmy vozů. Woma Ecotherm 800 s hořákem je velmi vhodné zařízení pro účinné
čištění povrchu znečištěného tukem, barvami, nápisy (grafity) nebo olejem.

INFO
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
	Specialisté na zařízení pro údržbu silnic
Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.koksmvt.com
KOKS Ridderkerk bv
	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
	Specialisté na technologii čistících vozidel pro
průmysl a státní organizace
	Tel. +31 (0)72 540 66 99,
www.koksspecialproducts.com
ROM bv
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)544 234 505, 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
AQ-RENT bv
Specialisté na pronájem čistících zařízení
Tel. +31 (0)72 540 66 99, www.aq-rent.eu
gecertificeerd

VGM CHECKLIST AANNEMERS

Woma ET800 zaručuje rychlejší a dokonalejší
čistící účinek s vynikajícím výsledkem. Vysokotlaká jednotka ET800 je vestavěna do jednonápravového přívěsu. Vysokotlaké hadice
a další součásti, které jsou zapotřebí na
místě čištění, lze uložit do velkého zásobníku

v přední části. Pod krytem se nachází vysokotlaké čerpadlo o kapacitě 800 barů a s
výkonem 21 l/min a ohřívač, který zahřívá
vodu až na 95° C v trysce. Zkrátka se jedná
o velmi výkonné čistící zařízení, které si u nás
můžete pronajmout.

