
“Houdt uw drainage én uw 
grond in topconditie” 

• Enorme reinigingscapaciteit
• Double drive power 
• 500 meter spoelslang
• Krachtige waterpomp
• Draadloze afstandsbediening
• Topkwaliteit tegen een scherpe prijs
• Optimaal bedieningsgemak 



Vierwielaandrijving Krachtige waterpomp Ergonomisch design Volledig inklapbare arm
De Sieger drainagereiniger is 
standaard voorzien van een 
vierwielaandrijving met twee 
hydraulische motoren. De dubbele 
aandrijfkracht en regelmatige 
drukverdeling zorgen voor een goed 
te doseren en slipvrije aandrijving van 
de 500 meter drainageslang.

De krachtige Comet hoge druk 
zuigermembraanpomp heeft een 
maximum capaciteit van maar liefst 
142 liter per minuut en een maximale 
werkdruk van 50 bar. De pomp is 
bewezen efficiënt en betrouwbaar 
voor het reinigen van drainagebuizen.

De Sieger drainreiniger is ontworpen 
om eenvoudig door één persoon 
bediend te kunnen worden. De vele 
voordelen zorgen ervoor dat de 
machine economisch en efficiënt is 
in gebruik.

Dankzij de inklapbare geleidingsarm 
die hydraulisch te bedienen is, is de 
drainagereiniger op locatie zonder 
verdere montage gelijk gereed voor 
het doorspuiten van de drainage.

Hydraulische zwenkfunctie Draadloze afstandsbediening
Standaard op model HS. Door hydraulisch 
zijdelings zwenken kan de drainage reiniger 
in de gewenste positie worden gebracht. 
Grote bewegingsvrijheid omdat de tractor 
niet recht voor de drainagebuis hoeft te 
staan.

Een uniek kenmerk van de Sieger Drain-
Jet WR: draadloze afstandsbediening. 
Alle belangrijke functies van de 
drainagereiniger zijn hiermee op afstand 
te bedienen zonder lastige kabels. 
Daarnaast blijft bediening via het 
hydrauliekblok ook mogelijk.

Om de voordelen van uw 
drainagesysteem te behouden
is het belangrijk deze goed te 
onderhouden. Een niet goed 
functionerende drainage zorgt 
voor een verminderde afvoer van 
hemel- en grondwater. 

Nadelige gevolgen voor de 
drainage door verstoppingen 
door ijzeroxide, zand, klei en 
ingroeiende wortels worden 
opgelost door de drainagebuizen 
periodiek door te spoelen met de 
Sieger Drain-Jet reiniger. 

Drainagereiniging

• Meer dan 50 jaar ervaring
• Europese kwaliteit
• Rijk uitgeruste machine
• Enorme reinigingscapaciteit

Sieger Drain-Jet

Zand
Direct na aanleg van nieuwe 
drainage, vooral bij fijnzandige 
ondergronden.

Inspoelen
Het inspoelen van bijvoorbeeld klei 
of zand in drainage is een continu 
proces.
 
IJzeroxidatie
Hierbij vormen zich ijzerafzettingen 
op de drainagebuis. 

Filterdoek
Dichtgeslibd filterdoek, bijvoor-
beeld door algengroei.

Wortelgroei
Ingroei van boom- of plantenwor-
tels.

Verstopte drainage



Sieger Drain-Jet S Sieger Drain-Jet HS Sieger Drain-Jet WR met ABS
Bevestiging driepunts-hefinrichting driepunts-hefinrichting driepunts-hefinrichting

Hydrauliek
Motoren 3 hydraulische motoren 3 hydraulische motoren 3 hydraulische motoren
Cilinders 2 hydraulische cilinders 3 hydraulische cilinders 3 hydraulische cilinders

Sturing
4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïnte-
greerde drukcompensator

4-voudig ventielblok, 1 regelventiel, 1 geïnte-
greerde drukcompensator

4-voudig ventielblok (elektrisch), 1 regelventiel, 1 
geïntegreerde drukcompensator

Aansluiting tractor
dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel 
met vrije retour

dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel 
met vrije retour

dubbelwerkend ventiel of enkelwerkend ventiel 
met vrije retour

Bediening

Hydraulisch hendels en regelventiel hendels en regelventiel hendels en regelventiel
Afstandsbediening draadloze afstandsbediening

Pomp
Merk en type Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp Comet™ APS 145 zuigermembraanpomp
Capaciteit 142 ltr/min, 50 bar 142 ltr/min, 50 bar 142 ltr/min, 50 bar

Slang
Spoelslang 500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang 500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang 500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE slang
Aandrijving 2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen 2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen 2 hydromotoren met 4 aangedreven wielen
Werksnelheid ca. 20-30 m/min ca. 20-30 m/min ca. 20-30 m/min

Zuigslang 10 mtr, incl. drijver en zuigfilter 10 mtr, incl. drijver en zuigfilter 10 mtr, incl. drijver en zuigfilter
Overloopslang 6 mtr 6 mtr 6 mtr

Spuitkop 1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm 1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm 1 spuitgat 2 mm, 12 spoelgaten 2,5 mm

Geleidingsarm
In- en uitklappen hydraulisch hydraulisch hydraulisch
In- en uitschuiven hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Hoogteverstelling hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Slang in- en uitvoer hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Horizontaal zwenken hydraulisch hydraulisch

Afmeting 1,00 x 2,40 x 2,30 mtr 1,00 x 2,40 x 2,30 mtr 1,00 x 2,40 x 2,30 mtr
Gewicht (incl. water) ca. 840 kg ca. 835 kg ca. 845 kg
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Sieger ABS Niet aanwezig op de machine Niet aanwezig op de machine Functie om de verstoppingen te lokaliseren
(Sieger ABS)


