NIEUW
WORTELS EN
ZAND SPUITKOP

Een goed werkend drainagesysteem is één van de voorwaarden voor een goede opbrengst.
Om een goed werkend drainagesysteem te behouden is regelmatige reiniging van het systeem
noodzakelijk.
Een goede reiniging wordt verkregen door:
- gebruik te maken van de juiste machine.
- door in de herfst of in een natte periode de reiniging uit te voeren.

U kunt deze werkzaamheden uitvoeren met de voor deze werkzaamheden gekonstrueerde machine. Deze
machine is ontwikkeld voor drainage-lengtes van ± 200 m. en buisdoorsnede`s tot 200 mm.
De machine werkt met een begin druk van 50 atm. Aan de kop is er dan nog ± 15 atm. over (of instelbaar).
Doordat men ± 120 l./min. water aan de kop heeft trekt de kop zichzelf tot ± 200 m. in de buis.
Door de hoge stroomsnelheid van de watermassa spoelt het vuil uit de drainagebuis.
De structuur in de grond wordt weinig of niet beschadigd als de buizen goed liggen en er regelmatig wordt
gereinigd.

Met behulp van de V-snaar wordt de slang met kop
Mechanisch teruggetrokken en gewikkeld op de
machine.
De speciaal voor deze werkzaamheden ontwikkelde
slang heeft een maximale werkdruk van 80 atm., is
slijtvast en is te verkrijgen in de lengtes van
100 –150 of 200 m.
Technische gegevens
Pomp
200 l./min. max. 50 atm.
Reinigingsslang
100 m. standaard
Aanzuigslang
10 m. 1½¨Ø met slootfilter en drijver
Overloopslang
6 m. 1¨ Ø
Drukregelaar
traploos instelbaar
Extra pompfilter
( 100 mesh )
Opwikkelen van de trommel door met de hand te bedienen
V-snaar systeem.
Afmettingen: Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
NIEUW
WORTELS EN
ZAND SPUITKOP
SAND DÚSE
Dealer :

S – S Enginering BV Tel.
Tulipastrjitte 38
9051 NG STIENS
HOLLAND

0031-58 - 257 18 33
Fax.
0031-58 - 257 58 47
Mobil 0031-6 – 54 20 20 54
www.drainage-reiniger.nl

0.90 m
1.00 m
1.70 m
250 kg

