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JMB-MNEW

HEETWATERHOGEDRUKREINIGER OP TRAILER

Aerodynamische autonoom werkende heet water hogedrukreiniger uitgerust met de meest recente
‘groene’ technologieën. Het is bovendien mogelijk te reinigen met koud water. Door de implementa�e
van de DiBO Greenboiler in combina�e met intercooling is er een besparing van 33 % brandstof in
vergelijking met de tradi�onele trailers.

De doelma�ge schikking van motor- en bedieningscompar�ment én de mogelijkheid om met
gesloten beschermkap te werken, maken van de JMB-M een hogedrukunit die geluidsoverlast (<85 dB)
voorkomt en bijgevolg overal inzetbaar is. Deze trailer is geschikt voor zware con�nue belas�ng in zeer
uiteenlopende takken van de schoonmaakindustrie, scheepvaart, landbouw, gevelreinigingssector...

De beschermkap is gemaakt van rota�e gegoten dubbelwandig polyethyleen, in het groen de
standaard kleur.

1.130.365 JMB-M 200/18TG 200 1080 30 - 120 11,7 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 960 55

1.130.367 JMB-M+ 200/18TG 200 1080 30 - 120 11,7 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 960 55

1.130.465 JMB-M 200/30TG 200 1800 30 - 120 18,0 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 980 90

1.130.467 JMB-M+ 200/30TG 200 1800 30 - 120 18,0 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 980 90

1.130.665 JMB-M 350/18TG 350 1080 30 - 120 18,0 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 980 40

1.130.667 JMB-M+ 350/18TG 350 1080 30 - 120 18,0 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 980 40

1.130.840 JMB-M 500/15TG 500 900 30 - 120 18.9 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 990 30

1.130.842 JMB-M+ 500/15TG 500 900 30 - 120 18,9 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 1055 30

1.130.897 JMB-M+ 500/30TG 500 1800 30 - 120 31,0 (diesel) 110 80 450 3500 x 1750 x 1600 1190 55
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Brander ketel met vlambewaking

Als verwarmingssysteem wordt de nieuwe DiBO Green Boiler geïnstalleerd. Het grote voordeel van
dit ecologische verwarmingssysteem is een lage uitstoot van schadelijke uitlaatgassen in combinaÌ e
met een laag brandstofverbruik,nl. 18% lager dan het verbruik van een conven�onele brander ketel.

Brander ketel is voorzien van een ona�ankelijke motor van 250W en een brandsto�lep met 3s
opkomvertraging.

Technische gegevens

Merk: DiBO Greenboiler
Vermogen 110 kW
Werkdruk: 350 bar
Opgave max. temp.: 125 °C
Verbruik vollast: ca. 8 l/h
Spanning: 12 VDC

Intercooling

De dieselmotor is aangesloten op de warmtewisselaar, dit betekend dat het water voorverwarmd
wordt en met een delta T 12 °C , wat vergelijkbaar is met warmte capaciteit van 20 KW a�ankelijk
van het trailertype.

Greenboiler met vlambewaking 92% rendement

Besparing met greenboiler 18%

Besparing met warmte wisselaar 15%

Brandstof besparing 33%
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Pomp:
Dankzij een radiale pomp met 3 keramische plunjers, een messing/vernikkelde pomp kop en een
brander ketel met onaO ankelijke motor ontstaat een enorme krachtbron die daarbij zeer
onderhoudsvriendelijk is.

De pomp is beveiligd tegen te hoge ingangstemperatuur tot maximaal 40°C zichtbaar via
storingslampje.

Motor:
Uitgerust met een watergekoelde industriële KOHLER dieselmotor, waarbij de radiator vervangen is
door een warmtewisselaar. Deze koelt de motorkoelvloeistof met het water uit de watertank. Dit
levert 20 kW besparing op bij het verwarmen van het spuitwater.

Motor en motorcompar�ment worden eveneens gekoeld met lucht, die wordt aangezogen aan de
onderzijde van de trailer doorheen een speciaal geluidsgeïsoleerd kanaal. De opgewarmde lucht
wordt op haar beurt via een venÌ lator afgevoerd eveneens door een speciaal geluidsgeïsoleerd
kanaal. Hierdoor blijf de machineruimte toch koel. De temperatuur in de machineruimte zal gelijk
zijn aan de omgevingstemperatuur +15°C en het geluid gedempt tot <89 dB. Dit betekent concreet
15% besparing door de warmtewisselaar op het energieverbruik en een beperking van de
geluidsoverlast met een geluidsproducÌ e die onder de 85 dB blij�

Er wordt afankelijk van het gekozen JMB-type gewerkt met een 2, 3 of 4 cilindermotormet een laag
toerental van maximaal 2.450 tpm. bij de 2 en 3 cilindermotoren en 2.600 tpm. bij de 4 cilinder
uitvoering. De gebruikte motoren worden niet op hun volle capaciteit benut dit resulteert in een
lange levensduur.

Tevens hee� de motor een extra grote oliecarter voor een betere oliekoeling en een langere
service-interven�e deze hebben we kunnen reduceren naar ongeveer 300 werkuren.

Veiligheid: de complete bedrijfsspanning als ook de verschillende bijhorende componenten zijn op
12 VDC uitgerust. Zo heeE men een extra grote alternator van 45 A en een gloeirelais met
automa�sche gloeiI�jd, alle op 12 VDC. De dieselfilter is uitgerust met een elektrische stopklep die
bij een eventuele storing de motor automa�sch uitschakelt.

Brandsto�ank:
Dieseltank met een inhoud van 80 liter uitgerust met droogloopbeveiliging (via storingslampje
zichtbaar) en een peilglas voor het brandstofniveau. De inhoud van de tank is ruim voldoende
bemeten.

Vorstbeveiliging:

Op de machine is een speciale func�e voorzien, waardoor het mogelijk is om an�vries op te zuigen.

Water tank:
450 liter inhoud waarbij waterverdeling ideaal is.
Voorzien van een droogloopbeveiliging met melding via storingslampje.
Mogelijkheid om tank te legen door middel van kraan
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TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Industriële dieselmotor met extra voorverwarming van het aanvoerwater via warmtewisselaar wat
15% brandstofesparing geef

• Totale brandstofesparing van 33% door de combina�e met GreenBoiler (18%) en warmtewisselaar (15%)
• Radiale hogedrukpomp met 3 vol keramische plunjers en RVS kleppen
• 110 kW GreenBoiler + 20 kW Intercooling = 130 kW verwarmingscapaciteit
• Bedrijfsspanning 12 V voor elektronische sturing en brander ketel
• Diesel brander ketel met onafankelijke motor en brandstoǾlep met elektronische ontsteking
• Uitwasbare waterfilter
• Droogloopbeveiliging op water- en brandsto�ank
• Ingenieus start/stopsysteem enkel op de JMB-M 500/30
• Automa�sch stopsysteem bij inac�viteit van 30 minuten
• Gegalvaniseerde geremde trailer met steunpoot en neuswiel met rota�e gegoten polyethyleen behuizing
• Automa�sch voorgloeien
• Ingebouwde watertank 450 l (enkel bij TG model)
• Drukontlas�ng tot 10 bar bij gesloten pistool
• Traploze druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling (handmaI g)
• Digitale controle en melding via display van: motorfunc�es; vlambewaking;

Standaard toebehoren

Hogedrukpistool met swivel >>>makkelijk manoeuvreerbaar pistool

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling

Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (> 250 & ≤ 350 bar)

Geïntegreerde slanghaspel (JMB-M) met hogedrukslang (3/8", 40 m) >>> groot werkbereik

Geïntegreerde slanghaspel (JMB-M) met lagedrukslang (3/4", 25 m) >>> groot werkbereik

Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier >>> extra krachtige spuitstraal


