
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale opbrengsten zijn het resultaat van jarenlange ervaringen. Vakmensen bevestigen dat 

top- opbrengsten alleen bij regelmatige juiste grondwaterstanden te behalen zijn. Dat betekend, 

een optimaal werkend drainage systeem moet worden onderhouden. Een goed onderhouden 

drainage systeem, garandeert een vroeger zaai/poot tijdstip, daardoor ontstaat een langere groei 

periode en een zeer goed grondwaterniveau. Een regelmatig en vakkundig onderhoud van het 

drainage systeem is noodzakelijk, om het drainage systeem in topconditie te behouden. 

 

Door jarenlange studie van het reinigen van drainage systemen en de ontwikkeling van doelmatige 

reinigingsmachines, is de drainagereiniger type “Professional” ontwikkeld en behoort tot de 

modernste techniek op zijn gebied. 

De drainagereiniger type Professional geeft u de mogelijkheid ook onder de zwaarste 

omstandigheden te werken en een optimaal resultaat te bereiken. 

Alle functies van de machine zijn hydraulisch op afstand te bedienen. 
 

Standaard uitvoering 

- 300 m. speciale slang PE 27Ø x 3,3 mm. 

- Flexibel gemonteerde spuitkop 

- Meterteller ter controle van de gereinigde afstand 

- Drie cilinder zuiger/membraanpomp max. 50 atm./140 l./min 

(werkdruk max. 35 atm.) 

-  Door middel van een extra hydromotor worden alle vier even 

grootte aandrijfwielen aan gedreven. Dit geeft een dubbele 

aandrijfkracht van de spoelslang. Door een verbeterde en 

regelmatige drukverdeling bij het erin - of eruit trekken van 

de spoelslang, geeft dit minder slijtage aan aandrijving en 

slang.   

      - Traploos en drukgecompenseerd regelventiel voor de          

trekkracht regeling van de haspel. 

- Hydraulische hoogte instelling van de geleidingsarm. 

- Traploze snelheidsregeling van alle hydraulische functies. 

- Hydraulisch handbediend stuurventiel aan de machine. 
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- Aanzuigslang 10 m. met slootfilter en drijver 

- Overloopslang 6 m. 

- Verlichting en vierhoekige breedte borden. 

 

Gewenste hydraulische trekker uitrusting: 
- 1x dubbelwerkend stuurventiel of 

- 1 x enkelwerkend stuurventiel met vrije retour. 

 

      Extra´s - Langere spoelslang  400 / 500 m. 

                   - 50 atm spoelslang 

                
 

Hydraulische schuif-knikgeleidingsarm. 

            De uit- inschuifbare, knikbare geleidingsarm wordt hydraulisch uit zijn transportstand middels draaipunt 

uitgeklapt, daardoor vervalt de handbediende arm (standaard uitrusting). Het uit en inschuiven in de 

gewenste afstand tot de drainagebuis vindt eveneens hydraulisch plaats. Beide functies het in- en 

uitklappen en in- en uitschuiven vindt door dezelfde cilinder plaats. 

           
 

Horizontale verstelling van de geleidingsarm door de montage van een extra cilinder in de 

geleidingsarm, is het mogelijk de geleidingsarm één meter naar links en rechts te zwenken. 

Hierbij is het niet meer nodig exact met de machine voor de drainagebuis te stoppen, men kan 

corrigeren. 

 

 

 

 

 

Schachtenboog  300 mm   

  

Technische gegevens 

Afmetingen: Hoogte  2.55 m.    

Breedte  2.50 m.    Lengte      1.00 m. 

Gewicht:   550 kg                                                                                                                                                        

                                                                                          

S – S Enginering BV  Tel.     058 - 257 18 33      Dealer :                                                                                                                                                                            

      Tulipastrjitte 38          Fax.    058 - 257 58 47                                                                

     9051 NG  STIENS     Mobil 0031-6 – 54202054 

                           www.drainage-reiniger.nl 
        

 

 

         NIEUW 

WORTELS EN 

ZAND SPUITKOP 

  SAND DÚSE 
 


