
IPSAM Technology: 
Machinebouwer voor veeleisende cleaners

IPSAM bouwt de installatie naar keuze op een vrachtwagen, 
achter een landbouwtractor, op een opleggercombinatie of 
als (afzetbaar) containersysteem. Wij zijn een onafhankelijk
bedrijf, en dus niet gebonden aan bepaalde merken van 
vrachtwagens of pompen. Wij kenmerken ons door steeds 
met kwalitatieve A-merken te werken, die vrij verkrijgbaar 
zijn op de markt. Voor tanks en leidingwerk is er keuze uit 
diverse soorten staal en roestvrij staal.

VOOR RIOOLREINIGERS:
Voor de rioolreingers worden meestal gecombineerde units 
gebouwd: vacuüm- en hogedrukinstallatie op één vracht-
wagen. In functie van voorkeur en gewichtsverdeling kan voor 
verschillende tankconcepten geopteerd worden: zijde-
lingse watertanks, uitdrukschot, concentrische tanks, ... Ook 
recyclage van het opgezogen vuil water behoort tot de 
mogelijkheden. Voor rioolreiniging wordt er meestal gewerkt
met lage druk (tot 150 bar werkdruk), en met grote waterde-
bieten (tot 400 l/min voor het reinigen van grote diameters).
We opteren dan voor krachtige watering vacuümpompen
(tot 4 000 m³/u luchtverplaatsing). Die zijn geschikt voor
langdurige zuigsessies, temperatuurbestendig en geluids-
arm. Dergelijke voertuigen kunnen uitgerust worden met
hogedrukhaspels tot 200 m slanglengte, voorzien van een
automatisch oprolsysteem. Allerhande opties en werkcom-
fort zijn mogelijk, zoals afstandsbediening, automatische 
toerentalregeling, hydraulische katrol, electronische meter-
teller, zuigcassette, enz.

IPSAM Technology bouwt mobiele vacuüm-, hogedruk- en gecombi-
neerde voertuigen voor industriële- en rioolreiniging. De bedrijven in
deze reinigingssector zijn zeer gedifferentieerd, en onze projecten 
zijn dan ook steeds op maat van de klant ontworpen en gebouwd. Door 
deze aanpak hebben wij een uitgesproken marktleiderspositie kunnen 
uitbouwen in de Benelux: geen standaardgamma, maar kwalitatieve en 
doelgerichte machines, die het probleem van de klant aanpakken: zo 
creëer je tevreden klanten, die graag terugkomen.

VOOR DE INDUSTRIËLE REINIGERS:
Voor deze bedrijven gaat het vaak om verwijderen van gevaar-
lijk afval, en zij werken dikwijls op (petro)chemische sites. 
Veiligheidsaspecten als ADR en SIR zijn op deze installaties
dikwijls noodzakelijk. Voor het reinigen onder hoge druk 
worden pompen tot 1 000 bar opgebouwd, wat uiteraard ook
de nodige veiligheidsvoorzieningen vraagt.

VOOR DE RUIMDIENSTEN:
De (particuliere) ruimdiensten hebben een brede variëteit aan 
functionele wensen die  ingevuld kunnen worden. Voor deze 
groep is het gebruiksgemak van groot belang: afstandsbe-
diening, zuighaspels, makkelijke opberging van lange 
slangen,  flexibele ontstoppingsslang, ... dit alles gecombi-
neerd met krachtige pompen en grote tankinhoud op 
wendbare vrachtwagens... 
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VOOR DE OPENBARE DIENSTEN:
Alle mogelijke kolkenzuigers of combi-kolkenzuigers 
behoren ook tot ons gamma. Maar ook sproei- en zuigtanks,
gebruikt voor kleine ontstoppingen, of voor het bevloeïen
van de aanplantingen, zijn een populair product. 

WEGDEKREINIGERS, STOFBESTRIJDING EN SPECIALE 
PROJECTEN:
Alle mogelijke speciale projecten kunnen door IPSAM 
ontworpen en gebouwd worden, als het maar gaat om tanks 
en pompen, binnen “mobiele” afmetingen. Zo is er een sterk 
groeiende markt voor hogedrukwegdekreinigers. Die zijn 
veel performanter en hebben een lagere werkingskost dan 
de veegmachines. Met een hogedrukpomp wordt het vuil 
losgespoten, en in dezelfde werkgang wordt alles opgezogen. 
Stofvrij, en geen (dure) borstels die vaak vervangen moeten 
worden. Andere voorbeelden zijn stofbestrijdingsprojecten.  
  

MADE IN BELGIUM
Al onze projecten worden volledig in onze eigen fabriek in Essen (België) ontworpen en gebouwd. Van begin tot eind, zodat 
wij de beste kwaliteit kunnen garanderen en opvolgen: tankbouw, hydraulica, besturingsprogrammatuur, lakkerij, electro, ... 
Voor het lassen van de tanks wordt een moderne lasrobot gebruikt. En uiteraard beschikken wij over een 24/24 mobiele 
onderhoudsploegen, voor herstelling en ondersteuning. Lange levensduur, hoge inruilwaarde, lage operationele kost: dat zijn 
de kernwaarden van onze producten.

www.ipsam.com
info@ipsam.com
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