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Over JMB
Reeds meer dan 100 jaar is JMB gespecialiseerd in het realiseren, leveren en onderhouden
van toepassingen met hogedruk pompen, allerhande sproeitoepassingen en pompsystemen.
Wij stellen onze jarenlange ervaring graag ter beschikking om een oplossing op maat voor u
uit te werken.
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1. JMB-Fifty
De JMB Fifty is een spuittoestel op vier wielen geschikt voor een verscheidenheid aan sproeitoepassingen,
reinigingsapplicaties, of toepassingen waar hogedruk (tot 50 bar) vereist is met een bijhorende tankinhoud tot 600
liter.
De spuittoestellen zijn verkrijgbaar zowel met een verbrandingsmotor (Honda) als met een elektrische aandrijving.
De tankinhoud kan automatisch worden omgeroerd en gemengd door de hendel van de drukregelaar zo te stellen
dat de pomp de aangezogen vloeistof terugspoelt in de tank.
Voor het ophaspelen van de hogedrukslang is er keuze uit een manueel bediende slanghaspel, een afneembare
veerhaspel of een automatische op- afstand-bediende elektrische haspel.
Technische specificaties











Polyethyleen tank met inhoud van 200 l - 300 l - 400 l - 500 l - 600 l
Dompelverzinkt frame uit S235-staal
Triplex plunjerpomp JMB-SD-50 (ptyp 35 bar, Qtyp 45 l/min)
Pulley met double V-belt-transmissie
In geval van benzine motor aandrijving:
- Honda
In geval van elektische aandrijving:
- Voeding 3x400V+N+PE
- Thermische motorbeveiliging
Aanzuigdarm met filter en retourdarm
Bandtype achter : luchtband 50
Bandtype voortrein (manuele dissel met onafhankelijke ophanging): luchtband  40

Standaarduitvoering





10 meter hogedrukslang DIN 10
10 meter elektrische kabel met 5-polige stekker (3x400V+P+N), 16A
Regelbare hogedruklans ART25N

Opties en accessoires
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Dissel met ringoog voor tractietoepassing
Volle banden (lekvrij) voor luchtband  40
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit 90 m
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit 60 m
Montage met dubbele haspel (twee manuele spuitlansen) – op aanvraag
Afneembare veerhaspel met steun op de montage, capaciteit 55 m
Automatische, elektrische haspel met regelbare snelheid en afstandbediening
Montage als opzet-unit (verzinkt sokkel-frame i.p.v. de wielen) – op aanvraag

familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

9000

JMB50B200

JMB-Fifty - benzine - 200 l

9000

JMB50E500

JMB-Fifty - elektrisch - 500 l

9000

JMB50B300

JMB-Fifty - benzine - 300 l

9000

JMB50E600

JMB-Fifty - elektrisch - 600 l

9000

JMB50B400

JMB-Fifty - benzine - 400 l

9000

DISRIN

dissel met ringoog

9000

JMB50B500

JMB-Fifty - benzine - 500 l

3025

VB400x80

lekvrije volle band

9000

JMB50B600

JMB-Fifty - benzine - 600 l

7100

MH100104

man. bed. slanghaspel - 90 m

9000

JMB50E200

JMB-Fifty - elektrisch - 200 l

7100

MH100103

man. bed. slanghaspel - 60 m

9000

JMB50E300

JMB-Fifty - elektrisch - 300 l

7100

VH100115

afneembare veerhaspel - 55m

9000

JMB50E400

JMB-Fifty - elektrisch - 400 l

7100

EHB25D48-OB

aut., elektr. haspel + afst.-bed.
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2. JMB-Trenta
De JMB-Trenta is een spuittoestel op vier wielen geschikt voor een verscheidenheid aan sproeitoepassingen,
reinigingsapplicaties, of toepassingen waar een werkdruk tot 35 bar vereist is met een bijhorende tank inhoud tot
400 liter.
Deze spuittoestellen zijn verkrijgbaar zowel met een verbrandingsmotor (Honda) als met een elektrische aandrijving.
De tankinhoud kan automatisch worden omgeroerd en gemengd door de hendel van de drukregelaar zo te stellen
dat de pomp de aangezogen vloeistof terugspoelt in de tank.
Voor het ophaspelen van de hogedrukslang is er keuze uit een manueel bediende slanghaspel (standaarduitvoering),
een afneembare veerhaspel of een automatische op-afstand-bediende elektrische haspel.
Technische specificaties











Polyethyleen vat met inhoud van 200 l - 300 l - 400 l - 500 l - 600 l
Dompelverzinkt frame uit S235 staal
Triplex plunjerpomp JMB-SD-30 (ptyp 35 bar, Qtyp 30 l/min)
Pulley met double V-belt transmissie
In geval van benzinemotor aandrijving:
- Honda
In geval van elektische aandrijving:
- voeding 3x400V+N+PE
- Thermische motorbeveiliging
Aanzuigdarm met filter en retourdarm
Bandtype achter : luchtband  40 (vanaf 300 l is de achterband  50)
Bandtype voortrein (manuele dissel met onafhankelijke ophanging): luchtband  40

Standaarduitvoering




10 meter hogedrukslang DIN10
10 meter elektrische kabel met 5 polige stekker (3x400V+P+N), 16A
Regelbare hogedruklans ART02N

Opties en accessoires
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Dissel met ringoog voor tractietoepassing
Volle banden (lekvrij)
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit 90m
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit 60m
Afneembare veerhaspel met steun op de montage, capaciteit 55m
Automatische, elektrische haspel met regelbare snelheid en afstandbediening

familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

9000

JMB30B200

JMB-Trenta - benzine - 200 l

9000

JMB30E500

JMB-Trenta - elektrisch - 500 l

9000

JMB30B300

JMB-Trenta - benzine - 300 l

9000

JMB30E600

JMB-Trenta - elektrisch - 600 l

9000

JMB30B400

JMB-Trenta - benzine - 400 l

9000

DISRIN

dissel met ringoog

9000

JMB30B500

JMB-Trenta - benzine - 500 l

3025

VB400x80

lekvrije volle band

9000

JMB30B600

JMB-Trenta - benzine - 600 l

7100

MH100104

man. bed. slanghaspel - 90 m

9000

JMB30E200

JMB-Trenta - elektrisch - 200 l

7100

MH100103

man. bed. slanghaspel - 60 m

9000

JMB30E300

JMB-Trenta - elektrisch - 300 l

7100

VH100115

afneembare veerhaspel - 55m

9000

JMB30E400

JMB-Trenta - elektrisch - 400 l

7100

EHB25D48-OB

aut., elektr. haspel + afst.-bed.
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3. JMB-S
Het JMB-S spuittoestel is een kruiwagenmodel op twee wielen geschikt voor een verscheidenheid aan
sproeitoepassingen, reinigingsapplicaties, of toepassingen waar een werkdruk tot 25 bar vereist is met een bijhorend
polyethyleen vat van 100 liter.
Deze spuittoestellen zijn verkrijgbaar zowel met een verbrandingsmotor (Honda) als met een elektrische (driefasige
of monofasige) aandrijving.
De tankinhoud kan automatisch worden omgeroerd en gemengd door de hendel van de drukregelaar zo te stellen
dat de pomp de aangezogen vloeistof terugspoelt in de tank.
Deze spuittoestellen kunnen voorzien worden van een plooibaar sproeiraam.
Technische specificaties










Tankinhoud van 100l
Dompelverzinkt frame uit S235 staal
Triplex plunjerpomp JMB-SD-22 (ptyp 30 bar, Qtyp 12 l/min.)
Pulley met double V-belt transmissie
In geval van benzinemotor aandrijving:
- Honda
In geval van elektrische aandrijving:
- voeding 3f (3x400V+PE)
- Mono-f (230V)
- Thermische motorbeveiliging
Aanzuigdarm en retourdarm
Bandtype: luchtband  40

Standaarduitvoering





3-fazige voeding (230V/400V)
10 meter hogedruk slang DIN10
10 meter elektrische kabel met stekker 4-polig/16A of 2-pollig 230V (afh. Van de gekozen voeding)
Regelbaar hogedrukpistool ART25BN

Opties en accessoires
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Volle banden (lekvrij)
Plooibaar sproeiraam 6m breed (horizontaal of verticaal plooibaar)
Manuele slanghaspel (tot 60m DIN10 slang)
Automatische veerhaspel (tot 20m DIN10 slang)

familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

9000

JMBSB100

JMB-S - benzine - 100 l

3025

VB400x80

lekvrije volle band

9000

JMBSE3F100

JMB-S - elektrisch 3-fazig- 100 l

9000

PBSR6

plooibaar sproeiraam - 6 m

9000

JMBSEM100

JMB-S - elektrisch mono 230V - 100 l

7100

VH460020

Autom. Veerhaspel (15m)

7100

VH460030

Autom. Veerhaspel (20m)

7100

MH100103

Manuele haspel (60m DIN10)
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4. JMB Tractormontage
a. driepuntsysteem
Tractormontage gegalvaniseerd en gemonteerd op wieltjes (voor het wegbrengen en aankoppelen).
Technische specificaties








Tankinhoud van 200 tot 1400 l
Dompelverzinkt frame uit S235 staal
Triplex plunjerpomp JMB-Fifty, SD-50 of SD-130
Op steunwieltjes (voor wegbergen en aankoppelen)
Aanzuigdarm en retourdarm van de pomp.
Aanzuigfilter
Tank aflaatdop

Standaarduitvoering
 JMB-SD-50 pomp (600 tpm – 45 l/m – 35 bar – druk regelbaar)
 Regelbaar hogedrukpistool ART25N
 30 meter soepele rubber spuitslang DIN10-2TE10
Opties en accessoires (niet inbegrepen in prijs)
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Cardan
Plooibaar spuitraam 6m
Plooibaar spuitraam 10m
Plooibaar spuitraam 12m
Spuitraam op maat
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit van 60m
Manueel bediende slanghaspel met capaciteit van 90m
Opbouw automatische haspel (hydraulisch) met regelbare snelheid en afstandsbediening

familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

9000

JMBTM3P200

tractor - 3-punt - 200 l

7100

MH100104

man. bed. slanghaspel - 90 m

9000

JMBTM3P300

tractor - 3-punt - 300 l

7100

MH100103

man. bed. slanghaspel - 60 m

9000

JMBTM3P400

tractor - 3-punt - 400 l

7100

VH100115

afneembare veerhaspel - 55m

9000

JMBTM3P500

tractor - 3-punt - 500 l

7100

HHB25D48-OB

aut., hydr. haspel + afst.-bed.

9000

JMBTM3P600

tractor - 3-punt - 600 l

9000

JMBTM3P865

tractor - 3-punt - 865 l

9000

JMBTM3P1100

tractor - 3-punt - 1100 l

9000

JMBTM3P1400

tractor - 3-punt - 1400 l
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4. JMB Tractormontage
b. getrokken






Montage 1400 l getrokken, vat V-model
Pomp: Fifty
Hydraulische haspel 120 m darm
Smalle montage voor toepassing in de boomkwekerij







Montage 2400 l getrokken, rond vat
Pompdebiet: 88 l/min., druk: 50 bar
Handhaspel: 80 meter darm
Aparte aansluiting, direct van pomp
Toepassing: voor spuiten aan gietmolen







Montage 2400 l getrokken, rond vat
Pompdebiet: 60 l/min., druk: 80 bar
Zware constructie
Handoproller
Elektrische motor: 5,5 kW (voorzien om zonder tractor te werken)

5. Vaste pompgroepen, SKIDS en pompgroepen op maat


07NL_CAT_JMB_Spuittoestellen.docx
© JMB NV

Voor vaste pompgroepen, voor opzet-units, of voor pompgroepen op maat, contacteer ons vrijblijvend om een
oplossing op maat voor u uit te werken.

familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

9000

JMBTMGFifty

1400 l - vat V - Fifty

9000

JMBTMG80

2400 l - vat rond - 60 l/min.

9000

JMBTMG50

2400 l - vat rond - 88 l/min.
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5. Hogedruk pompen
a. JMB-Fifty-pomp






Krukas uit massief staal
Drijfstangen: brons 9010
Plunjers : gehard inox staal
Pomp: gietijzer GG25.
Geleidingsbussen: gietijzer

Pompgedeelte: fabricaat JMB
 Kleppen vervaardigd uit roestvrije materialen (inox, koper)
 Drukregelaar - bypass - regelbaar van 0 - 50 bar.
 Manometer: glycerinevulling
 V-pakkingen
 Standaarduitvoering: 34 l / min. - 50 bar - 400 toeren/min. = 4 kW
Mogelijkheden
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Alle montages worden in onze werkhuizen verwezenlijkt en kunnen dus aangepast worden aan elk probleem.
De aandrijving van de pomp kan op verschillende manieren gebeuren: elektrische motor 5.5pk, benzinemotor
13pk, aftakas van tractor.
Pomp zeer geschikt voor spuiten van insecticide en voor ons dakwasapparaat.

familie

code

omschrijving

5000

JMB50

JMB-Fifty-pomp

familie

code

omschrijving
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5. Hogedruk pompen
b. JMB SD-pompen
Karakteristieken
De JMB SD-serie omvat diverse hogedruk sproeipompen met oplopend vermogen, geschikt voor uiteenlopende
toepassingen. Het lichtste model, SD-20, kent vooral toepassingen in land- en tuinbouw, terwijl de SD-130 -met een
sproeicapaciteit van 100 l/min.- evenzeer kan ingezet worden in industriële projecten, maar ook in tal van andere
toepassingen.
Toepassingen





Sproeien van meststoffen en landbouwchemicaliën in sierteelt, boomgaard, groenten- en fruitteelt
Waterbevoorrading en irrigatie
Reinigen van auto, motor, boot, industriële machines/installaties, inwendig reinigen van tanks
Stofbestrijding en geurbestrijding
I. Plunjerpomp JMB-SD-22
prestaties: 600 tpm - 10 l/min. - 35 bar (druk is regelbaar)
800 tpm - 16 l/min. - 20 bar (druk is regelbaar)
II. Plunjerpomp JMB-SD-30
prestaties: 600 tpm - 30 l/min. - 35 bar (druk is regelbaar)
800 tpm - 46 l/min. - 20 bar (druk is regelbaar)
III. Plunjerpomp JMB-SD-50
prestaties: 600 tpm - 45 l/min. - 35 bar (druk is regelbaar)
800 tpm - 52 l/min. - 20 bar (druk is regelbaar)
IV. Plunjerpomp JMB-SD-130
prestaties: 600 tpm - 80 l/min. - 35 bar (druk is regelbaar)
800 tpm - 100 l/min. - 20 bar (druk is regelbaar)

De JMB-SD pompen zijn beschikbaar in kant-en-klare elektrische pompgroepen.
Deze zijn gemonteerd op een verzinkt frame, voorzien van een riem-afschermkast voor de riemaandrijving,
samengebouwd met elektromotor, thermische motor beveiliging en 5m kabel met stekker.
De elektrisch aangedreven JMB-SD pompgroepen zijn beschikbaar in drie uitvoeringen :
- met mono-fazige elektromotor (met aanloopcondensator), dit enkel voor de modellen JMB-SD22 en 30
- met driefazige elektromotor (230/400V) en beveiligingschakelaar
- met driefazige elektromotor en snelheidsregelaar. De frequentieregeling laat een nauwkeurige regeling van
het debiet toe. Deze methode levert naast de verlengde levensduur van de pompdichtingen eveneens een
besparing op van het elektrisch energieverbruik.
Optioneel kan de pompgroep geplaatst worden op een montage met twee luchtbanden, zodat het geheel
gemakkelijk kan verplaatst worden.
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familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

5065

JMBSD22

JMB-SD-22-pomp

5065

JMBSD30

JMB-SD-30-pomp

5065

JMBSD22EGM

JMB-SD-22-pompgroep mono

5065

JMBSD30EGM

JMB-SD-30-pompgroep mono

5065

JMBSD22EGD

JMB-SD-22-pompgroep-driefazig

5065

JMBSD30EGD

JMB-SD-30-pompgroep-driefazig

5065

JMBSD22EGDF

JMB-SD-22-groep met snelheidsreg.

5065

JMBSD30EGDF

JMB-SD-30-groep met snelheidsreg.

5065

JMBSD50

JMB-SD-50-pomp

5065

JMBSD130

JMB-SD-130-pomp

5065

JMBSD50EGD

JMB-SD-50 groep compleet op sokkel

5065

JMB-2WM

2-wiels montage voor SD groep

5065

JMBSD50EGD2W
M

JMB-SD-50 groep op 2 wiels montage
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5. Hogedruk pompen
c. KE serie (25pk)
Plunjerpomp KE28
debiet: 61 l/min. druk:
vermogen: 18,4 kW
1450 tpm
36 kg

150 bar, regelbaar

Plunjerpomp KE36
debiet: 100 l/min. druk:
vermogen: 18,4 kW
1450 tpm
36 kg

100 bar, regelbaar

Specificaties











Aandrijfmogelijkheid zowel links als rechts, geschikt voor flexibele koppeling, V-snaar overbrenging of P.T.O.aandrijfas
Overgedimensioneerd drijfwerk met spatsmering
Maximaal toegestane watertemperatuur bedraagt 55°C
Chemisch vernikkelde RVS 420-pompkop
RVS-kleppen met kunststof kooi. De bolvormige kleppen genereren een betere doorstroming en zijn daardoor
geluidsarmer
Bovendien dichten deze kleppen beter af doordat deze iedere keer op een andere plek de zitting raakt
Volkeramische plunjers met watergekoelde manchetafdichting
Dankzij een speciale gepatenteerde (hoogwaardig aluminium) carterconstructie is de olietemperatuur 10 tot
15°C lager
De drijfstangen zijn gemaakt van een hoogwaardige aluminium legering welke een extreem hogedrukbelasting
verdraagt
Door bovenvermelde materiaalkeuze blijft het slijtageniveau beperkt

Contacteer ons vrijblijvend voor het uitwerken van een systeem op maat, bijvoorbeeld bestaande uit een KE pomp
met hierbij de elektrische motor, softstarting, drukregeling, watertoevoer voorziening, (droogloop)beveiliging, etc.
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familie

code

omschrijving

familie

code

omschrijving

5006

KE28

KE 28-pomp

5006

HDSKID

Skid met HD pomp en toebehoren

5006

KE36

KE 36 pomp
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6. Toebehoren
a. Lansen

regelbaar hogedrukpistool - ART25BN ( (26.90.14)






met M15 x 1 mm sproeidop Ø 1,5 mm met 1/2” BSPM-aansluiting met draaidoorvoer (swivel koppeling)
maximale sproeidopopening: Ø 2,3 mm
maximale werkdruk: 50 bar (debiet bij 35 bar en dopopening 2,3 mm: 16,8 l/min.)
gewicht: 840 g
lengte: 400 mm

regelbare lans met handvat - ART02N - kort (99.01.42) - ART02N - lang (59.01.48)






met sproeidop Ø 1,5 mm en 1/2” BSPM-aansluiting
maximale sproeidopopening: Ø 1,8 mm
maximale werkdruk: 40 bar
gewicht: kort: 400 g / lang: 570 g
lengte: kort: 300 mm / lang: 600 mm

hogedruklans - ART25N 790.11.03)






met M15 x 1 mm sproeidop Ø 2,3 en 1/2” BSPM-aansluiting
maximale sproeidopopening: Ø 3,5 mm
maximale werkdruk: 60 bar (debiet bij 35 bar en dopopening 3,5 mm: 36,0 l/min.)
gewicht: 1,5 kg
lengte: 600 mm

veerpistool - kort (10.901.74) - veerpistool - lang (6.901.80)






met sproeidop Ø 1,5 mm en 1/2” BSPM-aansluiting
maximale sproeidopopening: Ø 1,8 mm
maximale werkdruk: 40 bar
gewicht: kort: 580 g / lang: 750 g
lengte: kort: 300 mm / lang: 600 mm

Bij de lansen zijn eveneens draaikoppelingen ter beschikking (standaard op ART25BN).
De draaidoorvoerkoppeling ART25SWK heeft 1/2" binnen en buitendraad aansluitingen.
Verder levert JMB alle benodigdheden zoals aansluitstukken, perskoppelingen, slangtules, etc.

07NL_CAT_JMB_Spuittoestellen.docx
© JMB NV

familie

code

omschrijving

familie
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omschrijving

6000

ART25N

hogedruklans

6000

ART01N300

veerpistool - kort

6000

ART02N300

regelbare lans met handvat - kort

6000

ART01N600

veerpistool - lang

6000

ART02N600

regelbare lans met handvat - lang

6000

ART25SWK

doorvoer draaikoppeling (1/2”)

6000

ART25BN

regelbaar hogedrukpistool
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6. Toebehoren
b. Slangen
code

druk (bar)

diameter (mm)

omschrijving

ID x OD
DIN 10 2TE 10

63

9,5 x 16,5

spuitslang

DIN 10 2TE 12

58

12,7 x 19,7

spuitslang

DIN 10 2TE 16

50

15,9 x 23,9

spuitslang

DIN 10 3TE 10

110

9,5 x 18,5

spuitslang

DIN 10 3TE 12

93

12,7 x 21,7

spuitslang

Samenstelling
binnenslang:
versterking:
buitenslang:

olie resistente NBR, zwart, glad
1 (2TE) of 2 (3TE) textielvlechten
olie- en weerbestendig CR, glad

Toepassingsgebied



Textiel-versterkte rubberslang voor hydraulische stuurleidingen
Geschikt voor hydraulische vloeistoffen, olie, vet, lucht en water onder druk

Voordelen




Licht en flexibel dankzij de textielversterking
Uitschakeling van vibraties in hydraulische lijnen
Slangomhulsel is erg resistent tegen olie en vet

Op de slangen worden – indien gewenst – in het atelier vleugelmoerkoppelingen geperst.

Zie eveneens ons uitgebreid gamma aan lagedruk slangen (tricoflex, spiraaldarmen, aanzuigslangen, PVC slangen,...)
en hogedruk slangen (met enkele of dubbele staal-inlages) onder rubriek 10 (JMB Slangen).
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code

omschrijving

familie

code

omschrijving

4300

DIN102TE10

HD-slang - 9,5 x 16,5 - 63 bar - per m

4300

DIN103TE10

HD-slang - 9,5 x 18,5 - 110 bar - per m

4300

DIN102TE12

HD-slang - 12,7 x 19,7 - 58 bar - per m

4300

DIN103TE12

HD-slang - 12,7 x 21,7 - 93 bar - per m

4300

DIN102TE16

HD-slang - 15,9 x 23,9 - 50 bar -per m

2000

K462L

Vleugelmoer raccord 1/2" 10mm

2000

K465L

Vleugelmoer raccord 1/2" 12mm

2000

K462L-PH

Pershuls voor K462L

2000

K465L-PH

Pershuls voor K465L

2000

K462JOINT

Natuurlederen dichting 17x11x3

2000

K904

Herstelbuisje dia 9mm

2000

K906

Herstelbuisje dia 11mm
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