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Al meer dan 30 jaar fabrikant van robotsystemen 
 

 
 

Overal ter wereld treedt milieubewustzijn op de 

voorgrond en wil men zuiniger omgaan met 

natuurlijke hulpbronnen als water. 

Rioolrenovatietechniek verdient hierbij de 

nodige aandacht. 

 
Het onderhoud van onze afvalwater-

infrastructuur vereist krachtige, betrouwbare 

techniek, die overal ter wereld kan worden 

gebruikt en voldoet aan de hoogste 

kwaliteitseisen. 

 
In deze sector moeten systeemaanbieders 

innovatief en dynamisch zijn. Dankzij dertig jaar 

ervaring binnen de branche kan Streicher deze 

uitdaging aangaan. Met onze producten en 

diensten bieden wij de markt toekomstgerichte 

oplossingen. 

Onze totaaloplossingen voor onderhouds-

bedrijven worden dankzij hun gebruiksgemak, 

hun hoge beschikbaarheid en onze uitstekende 

service wereldwijd gebruikt en geroemd. Alle 

reserveonderdelen zijn op elk moment 

beschikbaar. Indien gewenst kunnen wij boven-

dien leenrobots rechtstreeks naar de werklocatie 

sturen. Wij zijn vanzelfsprekend ISO 9001-

gecertificeerd inzake de ontwikkeling, productie 

en verkoop van apparatuur voor de bewaking en 

renovatie van alle soorten rioolsystemen. 

 
Om onze klanten ook in de toekomst de beste 

oplossingen aan te kunnen bieden, investeren 

wij continu in verbetering, nauw contact met 

onze klanten en een omvangrijk partnernetwerk. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Contact 

 

mailto:service@streicher-ks.de
http://www.streicher-ks.de/
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// HOOFDRIOOL 

 

ELEKTRISCH 

FREZEN 
 
 
 
 

 

Op de wereldwijde energiemarkt wordt tegenwoordig gestreefd 

naar steeds minder uitstoot. Om in deze behoefte te voorzien 

hebben wij een elektrisch aangedreven freesrobot ontwikkeld. 
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Elektrische frees: 

EF200 

HYDRAULISCH 

FREZEN 

 
 

 

· Zelfsturende robot 

· Krachtige en nauwkeurige besturing van de freesarm 

door een hydraulische mini-aggregaat in de robot, 

zonder hydraulische toevoerleiding naar het voertuig 

· 3-assige freesarm met verlenging tot 500 mm 

· Draaibare en vaste camera met dimbare 

ledverlichting 

· Permanente druktoevoer met olievrije, 

gedroogde lucht 

· Brede draaihoek van 600° 

· Dankzij de waterkoeling kan de freesmotor 

tijdens het continubedrijf een hoge belasting 

verdragen 

· Inclusief bochtstuk voor putten en riolen 

 

Accessoires: 

· Aanvullende verlichting vanaf DN 250 

· Spatelunit 

· Chassis 

· Eiprofielsteunen 

· Bochtstuk voor putten en riolen 

· Packerkoppeling 
 
 
 

  Technische gegevens  

Rond profiel: DN 200-800 (met accessoire DN 1000) 
Eiprofiel: 250/375 – 800/1200 

Gewicht 85 kg 
 

Wielaandrijving elektrisch 

Freesarmaandrijving hydraulisch / elektrisch 
 

Freesmotoraandrijving elektrisch 

Freesmotorvermogen 2 kW en 4 kW bij 5000 rpm 
 

Lengte toevoerleiding 150 m 

 
 
 
 
 

De beproefde HF130- en HF200-robots worden 

gebruikt voor freeswerkzaamheden in hoofd-

riolen met ronde en eiprofielen. De robuuste, 

krachtige hydraulische motor zorgt voor een 

bijzonder hoge materiaalverwijdering in 

vergelijking met andere systemen. Alle 

apparaten zijn voorzien van een traploos 

aanstuurbare freesarm en bieden daardoor 

optimale precisie en flexibiliteit. 

Buisdiameter 



 ACCESSOIRE  ACCESSOIRE 
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Hydraulische frees: 

HF130 

Hydraulische frees: 

HF200 

HF200 / EF200 

Chassis 

HF200 / EF200 

Eiprofielsteunen 

 
    

 

· Zelfsturende robot 

· 2-assige freesarm met verlenging tot 60 mm 

· Draaibare kleurencamera met krachtige 

leds en knikbare camera-arm 

· Permanente druktoevoer met olievrije, 

gedroogde lucht 

· Brede draaihoek van 600° 

· Diagnostische leds in de behuizing 

 
Accessoires: 

· Bochtstuk voor putten en riolen 

· Aanvullende gewichten van 27 kg en 

schoring voor optimale grip en beweging in 

het riool 

· Voorkopfreesvoorziening 

· Zelfsturende robot 

· 3-assige freesarm met verlenging tot 500 mm 

· Draaibare kleurencamera met krachtige leds 

· Permanente druktoevoer met olievrije, 

gedroogde lucht 

· Brede draaihoek van 600° 

· Diagnostische leds in de behuizing 

 
Accessoires: 

· Aanvullende verlichting vanaf DN 250 

· Bochtstuk voor schachten en riolen 

· Spatelunit 

· Chassis 

· Eiprofielsteunen 

· Packerkoppeling 

De chassis kunnen eenvoudig op de onderzijde van de 

robot worden gemonteerd, waardoor schadelocaties in 

riolen met ronde of eiprofielen eenvoudiger te bereiken 

zijn. De wielparen worden via een versnellingsbak 

rechtstreeks door de robot aangedreven. De chassis zijn 

zo vormgegeven dat de draaias van de freesarm zich in 

het midden van de buis bevindt en radiale frees-

werkzaamheden zonder afstelling nauwkeurig kunnen 

worden uitgevoerd. 

 
· Chassis zijn verkrijgbaar in de varianten 600 en 

1000 

· Chassis 600 voor DN 450-600 

· Chassis 1000 voor rond profiel DN 700-1000 

en eiprofiel 500/750 – 800/1200 

De eiprofielsteunen vormen samen met het chassis een 

totaalsysteem voor snelle, veilige werkzaamheden. De 

steun zorgt ervoor dat de robot stevig staat tijdens de 

freeswerkzaamheden. Met dwarsprofielen en stel-

schroeven kunnen de steunwielen worden afgesteld op 

eiprofielen van alle afmetingen. 

 
· Bruikbaar in eiprofielen 250/375 – 800/1200 

· Te combineren met de chassis 

 
 
 
 

 

  Technische gegevens  

Buisdiameter Rond profiel: DN 130-300 

  Technische gegevens  

Rond profiel: DN 200-800 

Gewicht 55 kg 
Buisdiameter (met accessoire DN 1000) 

Eiprofiel: 250/375 – 800/1200 

Wielaandrijving elektrisch 

Freesarmaandrijving hydraulisch / elektrisch 

Freesmotoraandrijving hydraulisch 

Freesmotorvermogen 2 kW bij 2.500 rpm 

Lengte toevoerleiding 75 m en 100 m 

 
 

Gewicht 90 kg 
 

 

Wielaandrijving elektrisch 
 

 

Freesarmaandrijving hydraulisch / elektrisch 
 

 

Freesmotoraandrijving hydraulisch 
 

 

Freesmotorvermogen 2 kW bij 2.500 rpm 

Lengte toevoerleiding 75 m en 100 m 

 
 

 
  



 ACCESSOIRE 
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HF200 / EF200 

Spatelunit 

 

 
Uitbreiding van het functiebereik van de robot: met de 

spatelunit kan de desbetreffende locatie na het frezen 

meteen door dezelfde robot worden gerenoveerd. 

Hiervoor wordt de spatelunit, naar keuze gevuld met 

epoxyhars of speciale mortel, op de HF200 of EF200 

gemonteerd. Op de beschadigde locatie wordt het 

stopmateriaal uitgespoten en met de spatel aangebracht. 

 
· Voorraadreservoir met een inhoud van 2 liter 

· Stopmateriaal: epoxyhars 

· Led-indicatielampjes geven de gebruiker informatie 

over de resterende hoeveelheid stopmateriaal in het 

reservoir 

· Verschillende spatelopzetstukken voor axiale en radiale scheuren 

· De spatel staat onder druk van een veer en brengt 

materiaal schoon en gelijkmatig aan 

· In te klappen voor eenvoudiger inrijden in het 

hoofdriool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// ZIJ-INLAAT 

 

INLAAT- 

RENOVATIE- 

ROBOTS 
 

 

De EL300 wordt gebruikt voor het snel, correct en sleufloos renoveren van 

huisaansluitingen. De installatie is met name geschikt voor diepliggende, uitgebroken of 

slecht gepleisterde inlaten. Ook schuine of parallelle inlaten vormen geen probleem. De 

betonpomp vervoert de vooraf gemengde droge mortel via een slang naar de 

schadelocatie. In tegenstelling tot het gangbare spatelproces, waarbij er een beperkte 

voorraad stopmateriaal in een reservoir met de robot meegaat, kan het materiaal dankzij 

deze slang net zolang naar de schadelocatie worden gevoerd totdat alle holten gevuld zijn. 

Wordt er droge mortel gebruikt, dan kan de steun ook worden aangedrukt wanneer er 

veel water binnendringt. In plaats van mortel kan er ook epoxyhars worden gebruikt. 
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Inlaatrenovatierobot:  

EL300 

 
 

EL300 

Silicone verpersplaat en besturingsunit voor 

harstoepassing 

Uitpers- en mengunit 

AP4 

 
  

· Geschikt voor renovatiewerkzaamheden met hars of 
mortel 

· Onder een hoek van 180° te draaien plaat 

Ook geschikt voor het renoveren van horizontale 
inlaten 

· Voor- en achtercamera voor nauwkeurige 
positionering 

· Met permanente luchtdruktoevoer 

· Met ballonafsluiters in verschillende grootten en 

vormen kunnen buizen tot achter de eerste mof 

worden afgedicht 

 
Accessoire: 

· Silicone verpersplaat en besturingsunit 

voor harstoepassing 

· Ballonafsluiter wordt op een spoel opgerold 

· Verwarmde renovatieplaat voor het sneller 

uitharden van hars 

· Aanbevolen mortel Ergelit Kanaltec CF: 

onbeperkte voorraad, geschikt bij 

waterinfiltratie 

 
De verwarmde siliconeplaat en het opzetstuk voor 

afsluitballonnen zijn bedoeld om epoxyhars te verpersen. 

Hierbij wordt de hars in een metalen container gevuld en 

in een patroon meegenomen. Met de besturingsunit 

kunnen alle functies eenvoudig worden uitgevoerd. 

 
· Besturing in koffer geïntegreerd 

· Elektrische aansluiting via 230 V-stekker 

· Uithardtijd: 1 uur 

· Meeneembare hoeveelheid hars: 3 liter 

· Buisdiameter: DN 200-600 

· Gewicht: 7,5 kg 

 
Volautomatische uitpers- en mengunit voor tot vier zakken 

hars en harder. 

 
· Elektrische aandrijving, 230 V wisselstroom 

· Betere doseerbaarheid dan bij pneumatische uitpers- 

en mengunits (geen nadruppelen) 

· Lage kosten voor dwangmengers 

· Aanzienlijk kleiner dan vergelijkbare pneumatische 

uitpers- en mengunits 

· Afmetingen: (B x H x D) 305 x 1120 x 240 mm 

· Dekselunit met veerondersteuning voor het 

eenvoudiger vervangen van buiszakken 

· Zeer hoge uitperskracht 

· 4 buiszakken met tot 700 ml inhoud 
 
 
 
 

 

  Technische gegevens  

Buisdiameter Rond profiel hoofdriool: DN 200-600 / Huisaansluiting: DN 70-200 

Gewicht 40 kg 
 

Wielaandrijving handmatig intrekken 

Kantelaandrijving elektrisch 
 

Aandrukkracht 12.700 N 

Lengte toevoerleiding 70 m 
 

 
 
 
 
 

 
 



HUISAANSLUITING // 

 

PNEUMATISCH 

FREZEN 
 
 
 

 

De originele pneumatische frezen CL50 en CL80 van 

Streicher zijn dankzij hun stevigheid, gebruiksgemak 

en continue ontwikkeling al meer dan tien jaar zeer 

geliefd bij gebruikers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Buisdiameter Buisdiameter 
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Pneumatische frees: 

CL50 

Pneumatische frees: 

CL80 
CL80 

Schuiffrees 

CL50 

Apparatuurwagen 

 
    

 

· Bochten van 90° vormen bij het in- en uitrijden geen 

enkel probleem 

· Draaihoek van meer dan 600° 

· Kleurencamera met regelbare ledverlichting 

· Camerareiniging door middel van perslucht 

· Tegelijkertijd schoren en gecentreerd uitlijnen door 

middel van een schoorballon 

· Bediening via een draagbare besturingsunit 

· Monitor met goed contrast 

· Toevoerleiding: 12,5 m 

· Incl. luchtdroogunit 

 
Accessoires: 

· Verlengleiding 12,5 m 

· Werken op accustroom mogelijk indien er geen 

wisselspanning van 230 V beschikbaar is 

 
 
 

 
  Technische gegevens  

DN 55-125 
   (met accessoires tot DN 150) 

Gewicht 2,5 kg 

Doorvoer schuifstang 
 

 

Freesarmaandrijving elektrisch 
 

 

Freesmotoraandrijving pneumatisch 
 

 

Freesmotorvermogen 500 W bij 20.000 rpm 
 

 

Lichtdiameter 53 mm 
 

 

Lengte toevoerleiding max. 37,5 m 

· Bochten van 90° vormen bij het in- en uitrijden geen 

enkel probleem 

· Draaihoek van meer dan 600° 

· Kleurencamera met regelbare ledverlichting 

· Camerareiniging door middel van perslucht of water 

· Bediening via een mobiele besturingsunit met joystick 

en aanraakscherm (SPS-besturing) 

· De apparatuurwagen is voorzien van alle 

noodzakelijke gereedschappen voor de toepassing 

· Monitor met goed contrast 

· Sensoren en displaymeldingen geven de gebruiker 

informatie over de actuele toestand van het 

robotsysteem 

· Toevoerleiding: 10 m of 20 m 

 
Accessoires: 

· Verlengleidingen in verschillende lengten 

· CL80 Schuiffrees 

· CL80 Manuele doorvoer 

 

  Technische gegevens  

DN 85-150 
   (met accessoires tot DN 300)  

Gewicht 10 kg 

Doorvoer pneumatisch/schuifstang 
 

 

Freesarmaandrijving elektrisch 
 

 

Freesmotoraandrijving pneumatisch 
 

 

Freesmotorvermogen 750 W bij 20.000 rpm 
 

 

Lichtdiameter 76 mm 
 

 

max. 50 m (met ballondoorvoer),  

Deze accessoireset breidt de huisaansluitingsrobot CL80 

uit tot een nog veelzijdiger robotsysteem. Hiermee wordt 

het werkbereik voor gecentreerd frezen in hoofdriolen 

uitgebreid tot DN 190-300. Door middel van een 

schuifstang komt de schuiffrees op de juiste locatie. De 

geïntegreerde schoring en zijbelichting waarborgen een 

nauwkeurig freesproces in een optimaal verlichte 

omgeving. De schuiffreesset bevat alle noodzakelijke 

wisselonderdelen voor aanpassing aan verschillende 

buisdiameters. 

 
· Buisdiameter: DN 190-300 

· Gewicht: 7,5 kg 
 
 
 
 

 

Nieuwe, kleinere besturing met aluminium behuizing. De 

voorgaande CL50-besturing kan ook nog worden gebruikt. 

Optimale ergonomie dankzij de in hoogte en hoek 

verstelbare besturing. De schuifhandgrepen kunnen 

tijdens het gebruik worden uitgeklapt. Daarnaast is er aan 

de zijkant een opbergruimte voor robots en manuele 

doorvoeren. 

 
· Gewicht 30 kg 

· Watertank van 2 l voor cameraspoeling 

· Geïntegreerde luchtdroogunit 

· Ingebouwde roterende verdeler voor het doorvoeren van 
alle media 

· Luchtbanden 

· Twee verwisselbare accu's 

 
 
 

SL80 

Satellietsysteem 
 

Met het satellietsysteem SL80 kan de huisaansluitingsrobot 

CL80 in combinatie met een freesrobot HF200/EF200 als 

trekkend voertuig worden veranderd in een 

satellietsysteem voor het rechtstreeks vanuit het 

hoofdriool renoveren van huisaansluitingen. 

Het systeem bestaat uit een krachtige elektrische 

slangaandrijving met een toevoerleiding, een besturing 

en een steekbare zij-inlaathelling waarmee de 

huisaansluitingsrobot CL80 in de huisaansluiting kan 

worden geschoven. Te gebruiken in hoofdriolen van 
DN 190-600 en huisaansluitingen van DN 100-150. 

Lengte toevoerleiding max. 100 m (zonder ballondoorvoer) 
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Combinatiemogelijkheden 

CL50 en CL80 
 

 

Onze huisaansluitingsrobots CL50 en CL80 kunnen dankzij 

speciaal ontwikkelde koppelstukken ook worden 

gecombineerd. Hierdoor profiteert de gebruiker van meer 

flexibiliteit bij lagere aanschafkosten. 

 De onderstaande afbeelding geeft inzicht in de mogelijke 

combinaties van afzonderlijke componenten. 

 
 
 
 

CL80 

Manuele doorvoer 

CL50 

Manuele doorvoer 

 
 

 

De manuele doorvoer kan tussen de toevoerleiding en 

freeskop worden geïntegreerd voor een traploze 

inrijbeweging. Bochten van 45° vormen bij het in- en 

uitrijden geen enkel probleem De bediening vindt plaats 

via de bestaande besturing: hiervoor zijn geen 

aanvullende accessoires nodig. De manuele doorvoer 

komt zelfstandig of met behulp van een schuifstang op de 

schadelocatie. Het voornaamste voordeel hiervan is dat er 

voor het eerst met een traploze doorvoer kan worden 

gefreesd. 

 
· Lengteverschil tussen in- en uitgeschoven toestand: 

-  CL80: 20 cm 

-  CL50: 10 cm 

 

CL80 
Apparatuurwagen CL50 Toevoerleiding 12,5 m CL50 Manuele doorvoer 

 

· Gewicht manuele doorvoer: 

- CL80 (zonder freeskop): 5 kg 

- CL50 (zonder freeskop): 3 kg 

 
 
 
 

CL50 

 
 

 
CL50 
Apparatuur- 
wagen 

 
 
 
 

 
 

CL50 Toevoerleiding 12,5 m CL50 Manuele doorvoer 

Besturingskoffer 
CL50 Toevoerleiding 12,5 m CL50 Verlengleiding 12,5 m CL50 Verlengleiding 12,5 m CL50 Freesmodule 

 
 

CL80 Toevoerleiding 20 m 

 
 

 
CL80 Toevoerleiding 10 m 

CL50 Toevoerleiding 12,5 m 

 

 
CL80 Toevoerleiding 20 m 

 

 
CL80 Toevoerleiding 20 m 

 
maximale lengte 100 m 

 
 
 

 
CL80 Toevoerleiding 10 m 

 
 
 

CL80 Man. doorvoer 

CL80 Freesmodule 
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CL50 Toevoerleiding 12,5 m CL50 Verlengleiding 12,5 m CL50 Verlengleiding 12,5 m 
CL50 
Freesmodule 

CL80 Toevoerleiding 20 m CL50 Toevoerleiding 12,5 m 

CL80 Toevoerleiding 10 m 
CL80 Ballondoorvoer 

CL80 
Freesmodule CL80 Toevoerleiding 20 m 

 

 
CL80 Toevoerleiding 20 m CL80 Toevoerleiding 10 m 

CL80 Manuele 
doorvoer 

maximale lengte 100 m 



// Uv-technologie 

 

LICHT- 

KETTING 
 

 

Toekomstgericht en milieuvriendelijk: met GVK-liners kunnen gehele 

rioolnetwerken efficiënt en zuinig worden vernieuwd. Bij deze sleufloze 

rioolrenovatie hardt het uv-licht van onze lichtkettingen de liner uit. De 

kettingen zijn in nauwe samenwerking met linerfabrikanten ontwikkeld 

en geoptimaliseerd. 
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Lichtketting: 

SK600 

Lichtketting: 

SK1500 

Lichtketting: 

SK2000 

SK600 / SK1500 / SK2000 

Packerset 

 
    

 

· In ronde en eiprofielen te gebruiken 

· Drie geïntegreerde infraroodsensoren 

voor temperatuurmetingen van de 

lineroppervlakken 

· Temperatuursensoren voor het meten 

van de luchttemperatuur in de liner 

· Flexibele constructie 

· Draaibare lampkooien voor minimale 

schaduw 

· Frontcamera met horizontaal uitgelijnd 

beeld 

· Camerakoeling via een geïntegreerde 
ventilator 

· Hittebestendige wielen van teflon 

voorkomen het vasthechten van 

harsdeeltjes 

 
Optioneel: 

· Back-eye-camera 

· In ronde en eiprofielen te gebruiken 

· Drie geïntegreerde infraroodsensoren 

voor temperatuurmetingen van de 

lineroppervlakken 

· Temperatuursensoren voor het meten 

van de luchttemperatuur in de liner 

· Bestaat uit één of twee autonome kernen, 

naargelang uw keuze 

· Kernen onderling uit te wisselen 

· Elektrisch uit te schuiven poten en lichten 

· Frontcamera met horizontaal uitgelijnd beeld 

· Korte liners kunnen ook met slechts één kern 

worden bereden 

· Hittebestendige wielen van teflon 

voorkomen het vasthechten van 

harsdeeltjes 

 
Optioneel: 

· Back-eye-camera 

· In ronde en eiprofielen te gebruiken 

· Drie geïntegreerde infraroodsensoren 

voor temperatuurmetingen van de 

lineroppervlakken 

· Temperatuursensoren voor het 

meten van de luchttemperatuur in 

de liner 

· Bestaat uit één of twee autonome 

kernen, naargelang uw keuze 

· Kernen onderling uit te wisselen 

· Elektrisch uit te schuiven poten en lichten 

· Flexibele constructie 

· Lampkooien beschermen de lampen tegen 

mechanische beschadiging 

· Frontcamera met horizontaal uitgelijnd beeld 

· Hittebestendige wielen van teflon 

voorkomen het vasthechten van 

harsdeeltjes 

· Packersets voor alle uv-lichtkettingen 

· Roestvaststalen uitvoering voor ronde en eiprofielen 

· Aansluitingen aan de zijkant of in het deksel beschikbaar 

· Elk met een Storz-B-aansluiting, een 

klauwkoppelingsaansluiting voor 

compressoren en een metingsaansluiting 

· Kabel- en touwdoorvoer van hittebestendig en 

wrijvingsarm teflon 

· Grotere afmetingen in twee- of 

driedelige uitvoering 

· Vanaf DN 400 met een opening voor het 

plaatsen van een packercamera 

 
 
 

  Technische gegevens  

Buisdiameter Rond profiel: DN 150-600 

  Technische gegevens  

Buisdiameter Rond profiel: DN 600-1500 

  Technische gegevens  

Buisdiameter Rond profiel: DN 1.200-2.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Eiprofiel: 200/300 – 500/750   Eiprofiel: 600/900 – 800/1200   Eiprofiel: 1000/1500 – 1200/1800 

Aantal uv-lampen 8 stuks  Aantal uv-lampen 4 per kern  Aantal uv-lampen 6 per kern 

Aantal kernen -  Aantal kernen 2 stuks  Aantal kernen 2 stuks 

Vermogen van uv-lampen 400 W of 650 W  Vermogen van uv-lampen 2000 W  Vermogen van uv-lampen 2.000 W 

Totaal vermogen 3200 W of 5200 W  Totaal vermogen 16.000 W  Totaal vermogen 24.000 W 

IR-sensoren 3 stuks  IR-sensoren 3 stuks  IR-sensoren 3 stuks 

Omgevingsluchtsensor 1 stuk  Omgevingsluchtsensor 1 stuks  Omgevingssensor 1 stuk 

 



BEDRIJFSWAGENINRICHTING // 

 
 

BEDRIJFS- 

WAGEN- 

INRICHTING 
 
 
 

Alle inrichtingen zijn gestandaardiseerd, waarbij de totale 

voertuigoplossing altijd individueel wordt afgestemd op de wensen 

van de klant. 

 
Afhankelijk van de vereisten en de rijervaring van monteurs kunnen 

onze producten in voertuigen van verschillende gewichtsklassen 

worden ingebouwd: van aanhangers tot bestelauto's en zelfs 

gebruiksklaar ingerichte vrachtwagens. Hierbij spelen de absolute 

betrouwbaarheid en ergonomie van deze systemen voor ons een 

belangrijke rol. 

 
Wij streven ernaar gangbare onderdelen en componenten te 

gebruiken, zodat ook andere bedrijven in noodgevallen hulp kunnen 

bieden. 
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RENOVATIE-

VOERTUIGEN 

RENOVATIE-

VOERTUIGEN 
 

 

   Tot 3,5 ton toegestaan totaalgewicht  

Omschrijving 

Met zijn totaal toegestaan gewicht van tot 3,5 ton mag dit 

voertuig worden bestuurd met rijbewijs B. Deze variant is 

dus ook geschikt voor de inbouw van elektrische frezen, 

die door hun compacte constructie gemakkelijk onder 

deze gewichtsbeperking blijven. Energie wordt opgewekt 

via een secundaire as met ondervloergenerator. 

 

Uitrusting 

· Ondervloergenerator 

· Kabeltrommel met 150 m 

· Watertank incl. waterpomp 

· Compressor met luchtdroger 

· Kraan 

· Bedieningsstation met tafel en bank 

· Wisselonderdelen en gereedschappen in de bank 

 
Voor de volgende systemen 

· Elektrische freesrobot EF200 

 

Een voertuig met deze uitrusting weegt inclusief bestuurder 
en zonder water 3220 kg. Er blijft 280 kg over voor eigen 
gebruik. 

 

   Vanaf 3,5 ton toegestaan totaalgewicht  

Omschrijving 

De bedieningsruimte biedt met zijn boven- en 

onderkasten voldoende opbergruimte. Daarnaast is er een 

garderobe voor het verwisselen van kleding aanwezig. 

Energie wordt opgewekt via een secundaire as met 

ondervloergenerator of een accusysteem. 

 

Uitrusting 

· Kabeltrommel met 75 m (optioneel 100 m) 

· Druktank voor water 

· Hydraulische aggregaat 

· Compressor met luchtdroger 

· Verdeelkast 

· Besturing 

· Zwenkkraan met schijnwerper 

· Bedieningsstation met tafel en bank 

· Gereedschapskast 

· Uittreklade voor het opbergen van de robot 

 
Voor de volgende systemen 

· Hydraulische freesrobot HF 

· Elektrische freesrobot EF 

 
 

·  
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RENOVATIE- 

VOERTUIGEN 

RENOVATIE- 

VOERTUIGEN 
 

  

 
 

 

 

 
 
 

 
   Aanhanger 3,5 ton  

   Vanaf 12 ton  

 
Omschrijving 

Omdat gewicht bij de inrichting van vrachtwagens een 

minder grote rol speelt, kan er meer aandacht worden 

besteed aan comfort en aan een uitgebreide uitrusting. 
 

Omschrijving 

De inlaatrenovatie-installatie EL300 wordt bij voorkeur in 

een aanhanger ingebouwd. Deze kan op de bouwplaats 

blijven, terwijl het trekkende voertuig, dat doorgaans is 

voorzien van een freesrobot, doorrijdt naar een andere 

bouwplaats. Alle componenten voor de toepassing zijn 

bijzonder ruimtebesparend ingebouwd. 

Uitrusting 

· 13 kVA-generator met geluiddempende 

behuizing in een lichtgewicht constructie 

· Waterreservoir van 350 l onder druk 

· Compressor 

· Schakelkast met aanraakscherm en monitor 

· Kabel- en slangtrommel 

· Betonpomp met mengmolen 

· Zwenkkraan met schijnwerper 

· Het eigen gewicht bedraagt 2.260 kg 

 
 
Voor de volgende systemen 

· Inlaatrenovatierobots EL300 

Uitrusting 

Deze systemen worden, op basis van de wensen van de 

klant, naast het werkgedeelte voorzien van een gemeen-

schappelijke ruimte met daarin een keuken, toiletten, 

verwarming, klimaatregeling, ramen en diverse kasten en 

opbergvoorzieningen. Vaak worden er ook aanvullende 

renovatiemiddelen toegepast, zoals wasaggregaten, 

packers, druktestvoorzieningen of een camerasysteem. 

Een dergelijk totaalsysteem dekt het gehele 

renovatieproces af. 

 
Voor de volgende systemen 

· Uv-lichtketting SK 

· Hydraulische frees HF 

· Elektrische frees EF 
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ZELFINBOUW 
 

 
 
 

   ZELFINBOUW 1400 KG  

ONZE 

SERVICE 
 

Bestelling binnen Duitsland 
 

 

 
Nu besteld, binnen 24 uur geleverd! 

Bestel vóór 15:30 uur en u ontvangt uw bestelling 

binnen Duitsland op de volgende dag, doorgaans vóór 

12:00 uur. Indien gewenst versturen wij alles 

rechtstreeks naar de bouwplaats of met een vaste 

leverdatum Levering op zaterdag is ook mogelijk. 

 
Beschikbaarheid 

 
 

 
Dankzij een magazijnvoorraad van 99% en zes 

magazijnlocaties waarborgen wij een snelle service 

met een levertijd van één werkdag! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestelling internationaal 

 

Nu bestellen, binnen 48 uur geleverd! 

Bestel vóór 15:30 en u ontvangt uw bestelling binnen 

Europa binnen 48 uur 

 
 
 
 
Reparaties 

 

Reparatieduur: Ø 2 werkdagen 

 

 
Omschrijving 

Mogelijk willen sommige klanten onze oplossingen naar 

eigen inzicht inbouwen. Hiervoor is er een passende 

leveromvang beschikbaar: 

 
Uitrusting 

· Kabeltrommel 

· Hydraulische aggregaat 

· Compressor met luchtdroger 

· Watertank 

· Gereedschapskast 

· Besturing 

· Verdeelkast 

· Bedieningsgedeelte 

 
Voor de volgende systemen: 

· Hydraulische frees HF 

· Elektrische frees EF 

Leenapparaten 
 

Wordt uw eigen robot gerepareerd, dan kunnen wij 

voor elk robotmodel een leenapparaat ter 

beschikking stellen. Zo kunt u zonder vertraging 

verder werken. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bestellen via: service@streicher-ks.de 

mailto:service@streicher-ks.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streicher Kanalsysteme GmbH 

Argenstraße 58/1 

88079 Kressbronn 

Deutschland 

 

Tel.:   +49 (0) 7543 6051 13 

Fax:   +49 (0) 7543 6051 40 

 

www.streicher-ks.de
 


