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De Empas calamiteiten aanhangwagen 
 
Oliespoor reiniger: 
Het handmatig reinigen van lange oliesporen is meestal 
een langdurig en arbeidsintensief karwei. Met de Empas 
calamiteiten aanhanger kan een dergelijk karwei door één 
of twee personen in kortere tijd en veel effectiever worden 
geklaard. Een speciale spuitbalk met roterende spuitkoppen 
is gemonteerd onder de Empas calamiteiten aanhanger. In 
de spuitstralen die met 180 bar de weg 'schoonfrezen'. 
Aquaquick 2000 kan op lagedruk bijgemengd worden 
middels een injector. Of op hogedruk middels menging in 
de tank. Voor oliespoor reiniging is de unit uitgevoerd met 
een reinigingsmiddelen spuitboom en een spuitboom 
voorzien van roterende spuitkoppen, een voorraadtank voor 
AQUAQUICK 2000 (25 ltr.) Tevens is er de mogelijkheid om 
reinigingsmiddel te mengen op de spuitlans. 
 

De genoemde units zijn opgebouwd als aanhangwagen of 
inbouwunit te plaatsen in een bestelbus en bestaan o.a. uit: 
• Watertank 400 ltr. Dus geen E-rijbewijs nodig 
• Benzine- of dieselmotor aangedreven hogedrukpomp 
• Hogedrukslang 20 meter op RVS veerhaspel 
• Spuitgeweer met spuitlans 
• Speciale spuitnozzles voor op de spuitlans 
• Optioneel een actiebord achterop 

 
De voordelen van de Empas calamiteiten aanhanger: 
• De calamiteiten aanhanger kan achter elk voertuig worden gekoppeld.  
• Door één of twee personen te bedienen dus flinke besparing op mankracht! (t.o.v. brandweer inzet)  
• Minder hand werk op een gevaarlijke rijweg dus: veiliger!  
• Bij hoge druk exacte bijmenging(in tank) of dosering van reiniging- 

middel middels injector en sproeiboom of spuitlans.  
• Optimaal reinigend resultaat door spuitboom met vuilfrezen 
• De spuitbreedte is in 5 secties af te sluiten en met een totale breedte 

van 120 cm volle breedte van de aanhanger (door werkbreedte in te stellen  
wordt reinigingsmiddel en water bespaart. 

• Snelle reiniging, eenvoudige bediening en degelijkheid 
• Omdat wij hoogwaardig poedercoaten, kunnen we in elke gewenste Ral kleur leveren. 
 
De Empas calamiteiten aanhanger is ook zeer goed voor rioolreiniging in te zetten. Empas staat voor op 
maat gemaakte machines waar in de wensen van de klant vertaald worden naar praktijkgerichte 
toepassingen. 

http://www.empas.nl/

