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Specialistische voertuigen voor snel en milieuvriendelijk reinigen van wegen 

ADJ MILIEUTECHNIEK VERTROUWT OP MAN VOOR WEGDEKREINIGERS 

 

De Meern, 12 oktober 2012 - Een multifunctionele MAN TGX 18.440 4x2 BL 

wegdekreiniger maakt sinds kort deel uit van het wagenpark van ADJ Milieutechniek 

in Werkendam. Samen met een eerder ingezette MAN TGX  36.480 8x4, die voorzien is 

van een innovatief heetwater-reinigingssysteem beschikt het bedrijf nu over twee 

unieke reinigingsvoertuigen waarmee snel en milieuvriendelijk wegen zijn schoon te 

maken. “Er is voldoende capaciteit om vlot oliesporen tot wel twintig kilometer lengte 

in één keer te verwijderen”, aldus Chris de Jong, woordvoerder van ADJ 

Milieutechniek. 

 

De MAN TGX 18.440 4x2 BL is geleverd door MAN-dealer ROSIERVANDEBOSCH en 

voorzien van een Brock Jumbo wegdekreiniger. Deze unit omvat een veegmachine met een 

rolbezem, een hogedrukreinigingsinstallatie en een kolkenzuiger. De auto is ook inzetbaar 

voor het vervoer van diverse watercontainers om bij reinigingsprojecten over voldoende 

water te kunnen beschikken. Hydrostatische aandrijving zorgt voor een grote mate van 

souplesse en wendbaarheid. 

 

Breed inzetbaar 

De Brock Jumbo wegdekreiniger met 350 bar werkdruk kan worden ingezet voor het mobiel 

reinigen van zeer vervuilde oppervlakten en Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB en ZOAB+), het 

verwijderen en opruimen van olie op wegen en van brandstoflekkages, het preventief 

reinigen van wegen in verband met gladheid en het droog zuigen van het wegdek voor het 

asfalteren en/of het aanbrengen van markering. De rolbezem en de pompen worden door de 

Euro 5 EEV-motor van de MAN TGX aangedreven. Er is dus geen aparte hulpmotor, zoals 

gebruikelijk. “Een bewuste keuze”, zegt De Jong. “Zo voldoen we met de aandrijving van de 

complete reinigingsunit op deze auto aan de zwaarste emissienormen van dit moment. Dat 

is van belang, omdat we regelmatig in binnensteden komen met milieuzonering. Daarnaast 

verwachten onze opdrachtgevers, veelal overheden, een zo milieuvriendelijk mogelijke 

manier van werken. Beide voertuigen beantwoorden daarom aan de strengst geldende 

milieu- en veiligheidseisen (o.a. ADR, VLG, Ex) om te kunnen werken op explosiegevoelige, 

petrochemische terminals in het Botlekgebied zoals Maasvlakte I en II.” 

 

AWS 300 wegdekreiniger 

Sinds januari 2012 beschikt ADJ Milieutechniek ook over een multifunctionele AWS 300 

heetwater-wegdekreiniger. De speciale reinigingsinstallatie – in eigen beheer ontwikkeld – is 

geplaatst op een MAN TGX 36.480 8x4 (triple) chassis met meesturende achteras. Net als 

bij de nieuwe wegdekreiniger is gekozen voor een iets verhoogde MAN XXL-cabine, zodat 

de twee auto’s optisch ook één geheel vormen en des te meer opvallen. Ook dit voertuig 

voldoet aan de strengste milieu- en veiligheidseisen. De AWS 300 heetwater-



wegdekreiniger is specifiek ontworpen voor het mobiel reinigen van verontreinigde wegen 

en terminals die vervuild zijn met plantaardige (biologische) oliesporen, rubbersporen, 

hydraulieksporen, verf- en paraffinesporen en andere moeilijk te verwijderen substanties. De 

AWS 300 kan namelijk behalve koud water ook heet water op zeer hoge temperatuur (+100 

°C) en variërende waterdruk (tot 300 bar) spuiten, tot wel 2,5 meter breed! “Kortom: met 

deze op MAN-voertuigen gebaseerde wegdekreinigers kunnen we zeer efficiënt en met 

water ook zeer milieuvriendelijk werken. Het is een unieke set op de Nederlandse 

reinigingsmarkt.”  

 

Groei 

ADJ Milieutechniek heeft in de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt 

in de wegdekreinigingstechniek. In 2008 lanceerde ADJ behalve de gespecialiseerde 

koudwater-wegdekreinigers met enorm hoge werkdruk (vanaf 100 tot zelfs 500 bar mobiel 

reinigen), ook het innovatieve Advanced Water System, bekend onder de naam AWS 

heetwater-wegdekreiniging. Momenteel beschikt ADJ Milieutechniek over negen koudwater-

wegdekreinigers en vier heetwater-wegdekreinigers: type AWS 100, 150 en dan nu ook de 

AWS 300 bar; de vierde versie, een zelf ontwikkelde AWS 500 mini-wegdekreiniger, is ook 

geschikt voor moeilijk te bereiken locaties. Meer informatie is te vinden op de site 

www.milieuongevallen.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN 

Truck & Bus is een dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de 

automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een dealerapparaat 

van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-vestigingen. MAN bedrijfswagens en 

bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op diverse locaties in 

Europa. 
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