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JMB-L 600/30 TG



1. Korte omschrijving:

De JMB-L warmwaterhogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron 
en autonome werking, ook op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien 
is en waar grote vermogens vereist zijn, makkelijk inzetbaar.  

Door zijn keuzemogelijkheid om met koud of warm water te reinigen, is 
hij uitermate geschikt voor een brede waaier reinigingsklussen. 
Typerend voor dit nieuw  concept hogedrukreiniger is dat deze modulair 
naar de wensen van de klant kan worden samengesteld.  

Bij het ontwerp is er tevens naar gestreefd om geluidsoverlast en 
energieverbruik tot een minimum te herleiden.  

Om deze doelstelling te bereiken werd er geopteerd voor een krachtige 
industriële Turbodieselmotor die op een laag toerental wordt ingezet.  
Deze watergekoelde 4-cilinder met indirecte inspuiting en radiator, kan 
moe i te loos gekoppe ld worden aan ve rsch i l l ende t ypes 
hogedrukpompen.

Door de intelligente plaatsing van de hydraulische componenten 
ontstaat er een natuurlijke toevoer (= “communicerende vaten”) van 
water en brandstof naar de pompen.  Dit natuurlijke proces wordt extra 
versterkt door het gebruik van een voordrukpomp.
Het water wordt via 2 parallel geschakelde en nieuw  ontwikkelde 
branderketel opgewarmd, wat een zuivere, milieuvriendelijke 
verbranding en tevens een hoger rendement met zich meebrengt.

Als sturing werd er geopteerd voor een DiBO HPC (High Performance 
Controller) op 24VDC.  Naast zijn rol als “translater” tussen de operator 
en zijn machine, doet hij tevens dienst als “diagnosecentrum“ voor de 
techniekers.  Zo kunnen door de operator op een eenvoudige manier 
bepaalde parameters (zoals druk, debiet, temperatuur,…) via het 
display worden afgelezen en ingesteld.  Ook worden de techniekers 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.
Verder is de unit opgebouwd op een verzinkte en poedergelakte trailer 
die geremd is.  De beschermkap werd uit parel gestraald RVS en 
polyester vervaardigd. 
Met een geïntegreerde hoge- en lagedrukslanghaspel wordt de 
actieradius van deze mobiele reiniger nog vergroot. 
2. Meer in detail…

Motor:
• Als motor is er geopteerd voor een LOMBARDINI industriële 

turbodieselmotor.  Het betreft hier een watergekoelde 4 cilinder van 
48 kW (65 pk) bij 3.000 tr/min met indirecte inspuiting.  Deze 
turbomotor zal slechts op 2.600 tr/min draaien wat een ruim 

Machinecompartiment (links)



overschot met zich meebrengt.  Dit betekent concreet dat dit zowel 
qua energieverbruik als qua geluidsoverlast positieve gevolgen 
heeft.

• De motor is uitgerust met een radiator voorzien van expansietank.  
Deze expansietank heeft als voordeel dat op elk gewenst ogenblik 
een visuele “check-up” van het koelvloeistofniveau kan 
plaatsvinden.

• De complete bedrijfsspanning als ook de verschillende bijhorende 
componenten zijn op 24 VDC uitgerust.  Zo heeft men een 2,2 kW 
startmotor, een extra grote alternator van 55 A en een gloeirelais 
met automatische gloeitijd, alle op 24 VDC.  Zoals u wel weet heeft 
een 24 VDC-sturing tal van voordelen t.o.v. bijvoorbeeld een 12 
VDC-sturing.  Een dunnere bekabeling, minder stroomverbruik en 
meer courant verkrijgbare onderdelen in de handel, zijn maar enkele 
voorbeelden.  

• 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:
o Merk:   LOMBARDINI
o Cilinders:  4
o Inhoud:   2.199 cm³
o Vermogen:  48 kW
o Max. toerental:  3.000 tr/min
o Gebruikt toerental: 2.600 tr/min
o Max. koppel:  190 Nm
o Turbo:   ja
o Alternator:  55 A / 24 VDC

Hogedrukpomp:

• Het voordeel van dit nieuw concept is dat verschillende  
pompcombinaties kunnen gekozen worden, afhankelijk van de 
gewenste capaciteit m.b.t. druk en debiet. Via een 
tandriemoverbrenging wordt het motortoerental van 2.600 t/min 
gereduceerd naar 800 t/min.  Dit betekent concreet dat bij de 
pompkeuze weldegelijk rekening dient gehouden te worden met een 
draaisnelheid van de pomp van 800 t/min.

1. Turbodieselmotor
2. Radiator met expansietank
3. Alternator
4. Luchtfilter met vacuümcontact
5. Hogedrukpomp met RVS pompkop
6. Tandriemoverbrenging
7. Bypassventiel
8. Veiligheidsventiel
9. Waterfilter
10. Temperatuurbeveiliging aanvoer water
11. Druktransmitter Lage Druk
12. Druktransmitter Hoge Druk
13. Niveaumeting Water- en Dieseltank



Voordrukpomp:
• Om de hogedrukpomp zoveel mogelijk te ontlasten van het 

aanzuigen van water in de lagedrukzijde van de pomp, werd er bij 
het nieuw  concept gekozen om de unit standaard te voorzien van 
een voordrukpomp.  Deze laatste zal er voor zorgen dat de 
hogedrukpomp ten allen tijde haar water onder een welbepaalde 
druk krijgt aangeleverd en alzo cavitatie wordt vermeden.  Het 
betekent tevens dat dit een positieve invloed zal hebben op de 
onderhoudskosten en dat een langere levensduur van de 
hogedrukpomp kan gegarandeerd worden.  De voordrukpomp is 
standaard voorzien van een druktransmitter die bij het wegvallen 
van de druk de machine uitschakelt.

• Technische gegevens:
o Druk:   3 – 4 bar
o Debiet:   3,5 m³/h
o Toerental:  2.300 tr/min
o Vermogen:  3 kW 

Voorraadtanks:
• Dieseltank 200 l
• Watertank 300 l met schommelschotten
• Beide kunststof tanken (= Polyethyleen) worden verticaal achter 

i.p.v. horizontaal onder de machine geplaatst, zodat o.a. de 
wateraanvoer vanuit de watertank zich praktisch op dezelfde hoogte 
bevindt als de aansluiting op de lagedrukzijde van de 
hogedrukpomp.  Hierdoor verkrijgen we dat naast de werking van de 
voordrukpomp, de natuur tevens zijn steentje bijdraagt (= 
“communicerende vaten”) om de hogedrukpomp met een minimum 
aan inspanning haar water aan te leveren.  Hetzelfde kan gezegd 
worden van de dieseltank die het transport van diesel naar de 
brandstofpompen van de 2 branderketels alzo vergemakkelijkt.  
B e i d e t a n k e n z i j n v o o r z i e n v a n n i v e a u d e t e c t i e e n 
droogloopbeveiliging.

• Door de manier van plaatsen van deze tanken verkrijgt men tevens 
dat er in de hoogte van de trailer kan gewonnen worden.  Een 
reductie van de hoogtemaat van de trailer brengt een stabielere en 
meer baanvaste eenheid met zich mee, maar tevens een betere 
afscherming tegen de wind bij transport, wat zich dan weer laat 
voelen in het brandstofverbruik van het trekkende voertuig.  Tevens 
wordt het reinigen in lage ruimten, zoals bvb. parkeerruimten, plots 
mogelijk.

1. Speck Hogedrukpomp met RVS 
pompkop

2. Voordrukpomp
3. Waterfilter
4. Temperatuurbeveiliging aanvoer water
5. Druktransmitter Lage Druk
6. Druktransmitter Hoge Druk

1. Dieseltank (PE) – 200 l
2. Watertank (PE) – 300 l



Branderketel:
• Als verwarmingssysteem werd er geopteerd voor 2 parallel 

geschakelde branderketel van elk 85 kW (= werkelijk afgegeven 
vermogen) met vlambewaking.  Elke branderketel is voorzien van 
een onafhankelijke motor van 180 W en een brandstofklep met 3s 
opkomvertraging.  Als we het maximum debiet van sommige 
pompkeuzes vergelijken met het maximum debiet van de 
branderketel(s) (= elk 21 l/min), zien we ook hier weer dat er in veel 
gevallen een lichte over-dimensionering te bespeuren valt, wat het 
rendement uiteraard ten goede komt.

• Nauwkeurige metingen resulteren in brandstofbesparing en 
constante temperaturen.  Zo wordt er bijvoorbeeld bij instelling van 
een lagere temperatuur slechts één brander automatisch in bedrijf 
gezet.  Door de DiBO HPC-controller (High Performance Controller) 
wordt softwarematig een wisselende werking bijgehouden, om alzo 
de werkuren van beide branderketel gelijk oplopend te laten 
gebeuren.

• Technische gegevens (per branderketel):
o Merk:   DiBO
o Vermogen Uit:  85 kW
o Vermogen In:  110 kW
o Werkdruk:  600 bar
o Max. debiet:  21 l/min
o ∆T bij 15 l/min:  95 °C
o Opgave max. temp.: 115 °C
o Verbruik vollast: 9,9 l/h
o Schakeling brander: Parallel
o Spanning:  24 VDC 

Sturing en bediening:
• Standaard is elke JMB-L van een elektronische gasregeling 

voorzien waarbij het toerental van de dieselmotor digitaal instelbaar 
is.  Via het display op de bedieningsconsole kan men het gewenste 
motortoerental ingeven, wat zich softwarematig relateert in een af- 
of toename van de werkdruk.  Naast een eenvoudige en 
nauwkeurige bediening van de machine, heeft deze elektronische 
gasregeling als voordeel dat de motor op een stationair toerental 
terugvalt als men gedurende 10 s niet meer spuit.

• De DiBO HPC-controller (High Performance Controller) kan het 
“hart” van de machine worden genoemd.  Naast zijn rol als 
“translater” tussen de operator en zijn machine, is hij tevens het 
“diagnosecentrum” voor onze techniekers.  Zo kunnen door de 
operator op een eenvoudige manier bepaalde parameters (zoals 
druk, debiet, temperatuur,…) via het display worden afgelezen en 
ingesteld.   Storings- en/of servicemeldingen zullen eveneens op 
deze manier worden kenbaar gemaakt.  Om dan nog maar te 
zwijgen over het feit dat onze techniekers in de mogelijkheid worden 
gesteld om de computer rechtstreeks aan de machine te koppelen 
zodat sneller en makkelijker diagnoses kunnen worden gesteld bij 
het uitlezen van bepaalde parameters in het geval van storingen. 

Op DiBO-trailer:

Machinecompartiment (rechts)

DiBO HPC-controller

1. Branderketel 1 - parallel 
geschakeld

2. Branderketel 2 - parallel 
geschakeld

3. Expansietank van radiator
4. Batterijen
5. Watertank (PE) – 300 l



• Voor wat betreft de DiBO-trailer (dubbel Asser) kan gesteld worden 
dat deze in een totaal nieuw  kleedje werd gestoken.  De trailer is 
een eigen ontwerp dat speciaal ontwikkeld is voor de JMB-L 
hogedrukreiniger van DiBO.

• Als beschermkap van de unit werd er geopteerd voor 2 soorten 
materialen, met name RVS en polyester.  Het vaste gedeelte 
vooraan en het te openen bedieningscompartiment achteraan zijn 
uit polyester vervaardigd, die naar keuze in een welbepaalde RAL-
kleur kunnen worden aangeleverd .  De 2 te openen zijvleugels van 
het motorcompartiment zijn volledig uit parel gestraald RVS.

• De mogelijkheid biedt zich om met gesloten beschermkap te kunnen 
reinigen, wat het geluidsniveau (= 78 dB(a)) sterk reduceert.  De 
met gasveren uitgeruste zijpanelen zijn standaard voorzien van 
geluidsisolatie.

• De RVS dak beugel fungeert als scharnierpunt voor het te openen 
bedieningscompart iment, maar doet tevens dienst als 
bagagehouder voor ladders en dergelijke.

• Technische gegevens:
o Merk:   DiBO 
o Type:   Dubbel Asser
o Max. Gewicht:  2.000 kg
o Gewicht lege tanken: 1.450 kg
o LxBxH:   (4.110 x 1.700 x 1.600) mm

Overige voorzieningen:
• Enkele spuitlans voor volle debiet (= 45 l/min) met hogedrukpistool
• Drukontlasting tot 10 bar bij gesloten pistool (SIR-norm)
• Geïntegreerde slanghaspel voor 50 m hogedrukslang 3/8" (excl. 

HD-slang)
• Geïntegreerde slanghaspel voor 50 m lagedrukslang 3/4" (excl. LD-

slang)
• Gereedschapskoffer
• Geremde trailer

3. Optionele toebehoren: 

• Veiligheidspakket volgens SIR-normen
• Vonkenvanger(s)
• Afstandsbediening
• Wateronthardingssysteem

Datamanagement voor uitlezing en 
instelling van de parameters



Condities:

  Prijzen:  excl. BTW

  Levering:  franco aan huis

  Leveringstermijn: overeen te komen
  
  Betalingen:  bij levering

  Garantie:  2  jaar op montage- en fabricagefouten **
  ** (aantoonbaar onderhoud door erkende DiBO dealer)

 
U kunt deze video bekijken met actieve internet verbinding.
                 www.dibo.com    vervolgens       DiBO TV 
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