
DiBO JMB-M 500 bar
De DiBO JMB-M is een geluidsarme en energiezuiniger heetwater hogedruk-
reiniger op trailer of in skid-uitvoering. Welke in diverse motor/pompcombina-
ties uitgevoerd wordt, allen met een industriële watergekoelde dieselmotor 
met warmtewisselaar. 
Dit systeem maakt gebruik van het aanwezige aanvoerwater uit het ingebouw-
de waterreservoir van 450 l, om de motor te koelen. 
Hierdoor wordt het water uit de tank voorverwarmd wat een energiebespa-
ring oplevert van maar liefst 15% op de brandstof van de brander.

Tel hierbij de 18% brandstof besparing van de GreenBoiler, die als vanzelf-
sprekend ook in deze trailers wordt gebruikt om het water op temperatuur te 
krijgen en je krijgt een totale brandsto� esparing van maar liefst 33%.
 
Naast de watergekoelde diesel motor is er ook een extra luchtkoeling t.b.v. 
van het motorcompartiment aanwezig, welke in combinatie met de warmtewis-
selaar zorg draagt voor de perfecte koeling van de motor onder alle 
weersomstandigheden.



Standaard is de DiBO JMB-M trailer uitgerust met:

• een ingebouwde watertank van maar liefst 450l
• dieseltank van 80 l
• een uitwasbare waterfi lter
• 2 DiBO RVS haspels: één met 25m aanvoerslang en de andere met 40m hoge-

drukslang.

De sturing controleert brandstofpeil, olietemperatuur, watercapaciteit en de brander
Daarnaast is de trailer volledig geluidsgeïsoleerd middels een hoogwaardige dubbelwan-
dige 
rotatie gegoten polyethyleen behuizing en isolerende luchtkanalen die er voor zorgen dat 
het geluidsniveau onder de 85dB blijft.

DiBO JMB-M 500/30 met INGENIEUS START/STOP-SYSTEEM

Bovenop alle hogergenoemde voordelen van de DiBO JMB-M, wordt bij deze uitvoering 
middels een ingenieus start-stop systeem een besparing verwezenlijkt van 8-10% op het 
dieselverbruik van de aandrijfmotor. Er wordt gebruik gemaakt van de NIEUWSTE GENE-
RATIE diesel motor van 31 kW met directe injectie, met name de Kohler Direct injection, 3 
cilinder op laag toerental (2500 tpm)

PRAKTIJK: 
In de praktijk betekent dit dat zodra de gebruiker stopt met spuiten, de motor na enke-
le seconden automatisch terugvalt op zijn stationair toerental dit gedurende een 30tal 
seconden waarna de motor zich volledig uitschakelt. Op het moment dat het hogedrukpis-
tool opnieuw wordt geactiveerd, start de motor terug op en binnen 5 seconden levert de 
machine opnieuw de maximale druk.
Zo is DiBO er in geslaagd om het totaal verbruik aan diesel bij de nieuwe generatie hoge-
druktrailer nog verder terug te brengen. 
Als je dit samentelt met de reeds eerder gerealiseerde besparingen bereikt door de 
integratie van de in eigen huis geproduceerde ‘GreenBoiler’ (18%) en het gebruik van de 
warmtewisselaar in combinatie met de watergekoelde motor (15%) is de rekensom snel 
gemaakt. 

De 110 kW GREENBOILER + 20 kW warmtewisselaar in combinatie met de watergekoel-
de dieselmotor op laag toerental, levert u 33% minder brandstofverbruik maar ook 
130 kW verwarmingsvermogen.

Specifi caties :

• Model:  DiBO JMB-M 500/30
• Werkdruk: 500 bar
• Debiet: 30 l/min
• Auto start/stopsysteem
• RVS DiBO haspels
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