
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Radiografische afstandsbediening 
De radiografische afstandsbediening wordt zo langzamerhand als een 
belangrijke optie ervaren.   Men kan de functies welke op de 
radiografische afstandsbediening aangesloten zijn, bij de slootwal  of 
elders, tot op een afstand van maximaal 100mtr bedienen.                                                                  
 Men kan dus bij de eindbuis blijven staan, zodat men ziet welke functie 
men op dat moment moet bedienen. Men hoeft  dan niet meer steeds  van 
slootwal c.q. schacht naar de machine heen en weer te lopen om de juiste 
functie te bedienen.                                                                                                    
 Mocht er een storing ontstaan of zou men de machine met de hand willen 
bedienen, dan zijn op de PROFESSIONAL  drainagereiniger standaard altijd 
nog de hendels voor handbediening aanwezig. 
 

A R S Systeem 
Het Automatisch Repeteer Systeem schakelt de voorwaartse beweging van de 
reinigingsslang om, op terugtrekken, wanneer de voorwaartse beweging van de 
slang in de drainagebuis door te veel vuil te zwaar gaat. De weg naar voren in 
drainagebuis kan dan eerst vrijgespoten worden.  
Door de toepassing van dit door ons ontwikkelde en reeds 4 jaar beproefde 
systeem op de PROFESSIONAL drainagereiniger, heeft men veel minder 
kans dat de reinigingsslang extra slijt of dat de aandrijfwielen slippen op de 
slang tot deze barst. 
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Elektrische instelbare meterteller 

Deze EC meterteller vervangt de mechanische meterteller op de PROFESSIONAL 
drainagereiniger. 
De lengte van de te reinigen drainagebuis wordt in het systeem ingetoetst, 
alvorens de reinigingsslang in de te reinigen drainagebuis wordt geschoven. 
Als het aandrijfsysteem wordt ingeschakeld, begint de computer te tellen en 
wordt het aantal meters dat de reinigingsslang in de drainagebuis is 
geschoven, op het handbedieningdisplay van de radiografische 
afstandsbediening weergegeven.    
Is de voorheen op de computer ingestelde lengte bereikt, dan schakelt het 
hydraulisch aandrijfsysteem automatisch om en trekt de reinigingsslang terug 
uit de drainagebuis tot deze uit de eindbuis komt en stopt dan automatisch.   
De machine is klaar voor de volgende buis. 

 
 Extra haspel voor persslang 

Er kan aan de rechterzijde een extra hand- of hydraulisch bediende kleinere 
haspel op de PROFESSIONAL drainagereiniger gemonteerd worden met bv. 
½” slang. Deze wordt gebruikt voor het reinigen van riolering of oude kleinere 
drainagebuizen van bv. 3 cm doorsnede. Maar er kan ook een slang op 
gemonteerd worden voor het schoonspuiten van stallen, paden, werktuigen, 
enz. 
 

Extra haspel voor aanzuigslang 
Er kan aan de linkerzijde van de PROFESSIONAL drainagereiniger een 
handbediende of hydraulisch aangedreven haspel met de aanzuigslang 
gemonteerd worden. De aanzuigslang kan men dan met de hand of 
hydraulisch op- of afwikkelen. Zodoende hoeft men dan niet meer met 
de met water gevulde aanzuigslang te sleuren. 
 

Gereedschapkist/bak 
Er is eenvoudig een gereedschapkist / bak op de PROFESSIONAL 
drainagereiniger te monteren. 
Hierin kan men het benodigde gereedschap zoals schop, pennen en 
zoekapparaat, maar ook verschillende spuitkoppen en gereedschap voor 
het verwisselen van spuitkoppen, meenemen.                                                              
Zo heeft men altijd alles netjes opgeborgen bij de hand. 
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