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Industriële autonome hogedrukreiniger: DiBO JMB-H 500/18

De JMB-H warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn
eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen
waar geen elektriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar.
Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water
te reinigen, is hij uitermate geschikt voor een brede
waaier reinigingsklussen. De doelmatige splitsing van
motor- en bedieningscompartiment door plaatsing van
een tussenschot.
De unit is voorzien in een trailer met akoestisch
dempingmateriaal. Dit maakt de JMB-H een hogedrukunit
die geluidsoverlast voorkomt en bijgevolg overal
inzetbaar is.

Bediening
Met de DiBO HPC (High Performance Controller) op
12VDC. kan door de operator op een eenvoudige manier
bepaalde parameters (zoals druk, debiet, temperatuur,…)
in stellen en via het display aflezen.
Ook worden de monteurs in de mogelijkheid gesteld via
deze sturing sneller en makkelijker diagnoses te stellen
bij eventuele storingen.
De standaard voorziene elektronische gasregeling, die
een traploze druk- en debietregeling met zich meebrengt,
heeft als bijkomend voordeel dat de motor op een
stationair toerental terugvalt als men gedurende 10 s niet
meer spuit.
Wat dan weer een besparing betekent op het vlak van
brandstofverbruik en de levensduur van de verschillende
componenten ten goede komt. Ook heeft de sturing een
“overhit” water functie
(stoom) welke wordt geactiveerd Door tegelijkertijd twee
knoppen In te drukken

Motor:
LOMBARDINI industriële dieselmotor watergekoelde
4 cilinder van 26 kW bij 3.600 tr/min met indirecte
inspuiting.
Deze motor zal slechts op 2.600 tr/min draaien wat een
overschot van ca. 8 kW met zich meebrengt. Dit
betekent concreet dat dit zowel qua energieverbruik als
qua geluidsoverlast positieve gevolgen heeft.
Tevens heeft de motor een extra grote carterpan voor
een betere koeling en een langere service interventie tijd
naar ongeveer 250 werkuren.
De complete bedrijfsspanning als ook de verschillende
bijhorende componenten zijn op 12 VDC uitgerust. Zo
heeft men een extra grote alternator van 45 A en een
gloeirelais met automatische gloeitijd, alle op 12 VDC .
De dieselfilter is uitgerust met een elektrische stopklep
die bij een eventuele storing de motor automatisch
uitschakelt en een melding op het display weergeeft.
Technische gegevens:
Merk:
Cilinders:
Vermogen:
Max. toerental:
Gebruikt toeren

LOMBARDINI
4
26 kW
3.600 tr/min
2.600 tr/min

Pomp
Via een getande riem overbrenging wordt het
motortoerental van 2.600 tr/min gereduceerd naar 1.450
tr/min. Tal van pomptypes (toerental = 1.450 tr/min)
kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor deze unit
gebruiken wij de Interpomp pomp W5015 ( test druk 400
bar- werkdruk 500 bar) De persgroep is voorzien van een
drukregel-automaat, veiligheidsventiel en een
manometer. De drukregelautomaat, zorgt ervoor dat bij
gesloten hogedrukpistool de werkdruk vanaf de pomp tot
en met het hogedrukpistool wegvalt. Zodra het
hogedrukpistool weer wordt geopend, wordt de
ingestelde druk weer langzaam opgebouwd.
Dit systeem vermijdt drukpieken, en verlengt de
levensduur van hogedrukslang en hogedrukpistool

Brandstoftank
Roestvrijstalen dieseltank met een inhoud van 120 liter
bruto inhoud (108 liter netto).
De vulopening is voorzien aan de voorzijde van de trailer
en vervolgens naar de RVS diesel tank.
De inhoud van de tank is ruim voldoende bemeten. Met
een volle tank kan de gebruiker zeker 8 uur werken
onafgebroken werken met de unit.

Branderketel
Als verwarmingssysteem wordt de nieuwe Green Boiler
geïnstalleerd. Het grote voordeel van dit systeem is een
lage uitstoot van schadelijke uitlaatgassen in combinatie
met een laag brandstof verbruik 18% lager verbruik dan
een conventionele branderketel. Branderketel is voorzien
van een onafhankelijke motor van 180 W en een
brandstofklep met 3s opkomvertraging.
Technische gegevens (per branderketel):
Merk:
Vermogen
Werkdruk:
Opgave max. temp.:
Verbruik vollast
Spanning:

DiBO Greenboiler
110 kW
500 bar
115 °C
:ca. 8 l/h
12 VDC

Bedieningszijde
De bediening van de unit is zo geplaatst dat de gebruiker
aan de achterzijde van het voertuig alles kan regelen.
Hier bevinden zich:
1. Bedieningsunit DiBO HPC.
2. Hogedrukhaspel Reelcraft met 50 meter 3/8“ R2
hogedrukslang compleet met M22 koppelingen.
3. Lagedrukslang Reelcraft met 40 m
3/4”lagedrukslang.
4. Lanshouder met standaard RVS vlakstraallans
5. Lanshouder met vuilfrees.

RVS water tank 620 Liter
De roestvrijstalen watertank is voorzien van
Schommelschotten en niveau bewaking.
Tevens is er een inspectie luik.
De niveau bewaking staat in verbinding met de PLC
Welke aangeeft wanneer het niveau van de tanks te
laag is.
De tank wordt horizontaal gemonteerd om ervoor
te zorgen dat het zwaartepunt zo laag mogelijk is.
Wat resulteert tot een goede balans tijdens het rijden.

Technische gegevens trailer
-

-

Het geheel wordt bedrijfsklaar gemonteerd in een
gesloten aanhangwagen, Type K 2000.
Tandemasser torsiegeveerd onderstel
Oplooprem met terugrijdautomaat
Knikkend neuswiel
Reservewiel
Verlichting volgens ANWB normen
Bovenbouw is uitgevoerd van wit betonplex,
Voorzien van achterdeuren, terwijl de linker- en
rechterzijde voorzien zijn van een opklapbaar
zijpaneel, compleet met gasveren.
De opklapbare zijkanten zijn vanaf de hoek
van de voorkant opklapbaar
Een kentekenbewijs van het Rijksdienst voor het
wegverkeer wordt mee/nageleverd
Inwendige afmetingen: 2500 x 1342 x 1600mm
(lxbxh)
Maximaal toelaatbaar gewicht 2000 kg
Verder is de trailer compleet voorzien van een
geluidsisolatiepakket met compartimentering

Optie`s: filtratie unit

Vonkenvanger Atex

Dakdrager Hapert
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200/18

200/30

350/18

500/18

WS 202
nM
18 l/min *
200 bar
1450 tpm
1200 tpm

W 2030
M
30 l/min.
200 bar
1450 tpm
1450 tpm

W 4018
M
18 l/min
350 bar
1450 tpm
1450 tpm

W5015
M
15 l/min
500
1450 tpm
1450 tpm

Hogedrukpomp:
Type
Uitvoering
Capaciteit
Werkdruk (max.)
Toerental
Gebruikt toerental

Diesel motor:
Type
Vermogen
Cilinder
Cilinderinhoud
Gebruikt toerental
Max. toerental
Gewicht

Lombardini
LDW 702
12,5 kW 17 pk
bij 3600 tpm
2
686 cm3
2600 tpm
66 kg

Lombardini
Lombardini
LDW 1003
LDW 1003
19,5 kW 26,5 pk
19,5 kW 26,5 pk
bij 3600 tpm
bij 3600 tpm
3
3
3
1028 cm
1028 cm3
2600 tpm
2600 tpm
3600 tpm
85 kg
85 kg

Lombardini
LDW1404
26 kW 35,3 pk
bij 3600 tpm
4
1372 cm3
2600 tpm
98 kg

Voorraadtank:
Inhoud watertank
Inhoud brandstof

400 - 675 of 780 liter
120 l (met niveau aanduiding )

Branderketel:
Capaciteit
Bedrijfsspanning
Vlamvertraging
Verbruik vollast
Max. vermogen
Gewicht
Afmetingen
Soort brandstof

18 l/min.

8,4 kg/uur
110 kW
95 kg
720x715x1140

30 l/min.

21 l/min
12 V – DC
3 seconden
9,4 kg/uur
9,3,kg/uur
110 kW
110 kW
95 kg
95 kg
720x715x1140
720x715x1140
Diesel

18 l/min

8,4 kg/uur
85 kW
95 kg
720x715x1140

Inbouwunit:
Gewicht unit
Afmeting unit

370 kg
1050x1020x960

370 kg
1050x1020x960

375 kg
1050x1020x960

390 kg
1050x1020x960

Condities:

Prijzen:
Prijsgeldigheid:
Levering:
Leveringstermijn:
Betalingen:
Garantie:

excl. 19% BTW
1 maand
franco aan huis
overeen te komen
bij levering en naam stellen RDW
2 jaar op montage- en fabricagefouten **
** (aantoonbaar onderhoud door erkende DiBO dealer)

Om onze klanten zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij - onder meer op basis van
onze jarenlange ervaring - een breed assortiment aan reinigingssystemen ontwikkeld. Hierdoor vindt u
bij ons eigenlijk altijd een systeem dat voldoet aan uw specifieke behoeften.

Ruim 150 enthousiaste medewerkers welke klantgericht denken, produceren dagelijks tientallen
reinigingssystemen van uitzonderlijke kwaliteit. Zo nodig, volledig aangepast aan uw wensen en eisen.
DiBO is een vooruitstrevend bedrijf dat kennis koppelt aan de hoge eisen van de vooruitgang.
Dit geeft ons onder andere de mogelijkheid om u een interessante prijs/kwaliteitsverhouding aan te
bieden.
Omdat techniek, kwaliteit en vooral service nog belangrijker zullen worden in de toekomst, heeft DiBO
naast een uitstekende kwaliteit van al haar producten, een eigen aftersales en rayon servicedienst die u
en uw klanten binnen 24 uur (met uitzondering van zon- en feestdagen) verder helpt.

Voor alle verdere informatie blijven wij steeds ter beschikking.
Hopende op een succesvolle samenwerking, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Verkoopteam
DiBO Nederland BV

