
Techniek op maat

Uitgerust voor iedere situatie
Wöhler ontstoppingsgereedschap
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Wöhler ontstoppingsgereedschap
Flexibel – krachtig – effectief
De aanschaf van een ontstoppingsmachine betekent een investering in een lucratieve business voor de lange termijn. 
Vooral als u alle apparatuur voor de hele klus bij één leverancier betrekt, zodat de systemen op elkaar zijn afgestemd: 
Het lokaliseren, schoonmaken en inspecteren van de gereinigde leidingen. Er zijn diverse sets beschikbaar voor ver-
schillende taken en werkwijzen.

De complete uitrusting van de specialist
Wöhler biedt drie ontstoppingsmachines aan inclusief het 
volledige gamma toebehoren. Dit omvat alle toepassingen 
in de huishoudelijke afvalwatersector. De compacte Wöh-
ler RM 200 en de flexibele Wöhler RM 300 die met spira-
len van verschillende grootte kan werken. Of de Wöhler 
RM 400 waarbij de spiraal is geïntegreerd in het apparaat 
voor schoon werken. Het voordeel van de Wöhler-serie: 
de spiralen en reinigingshulpstukken van alle apparaten 
zijn compatibel met elkaar. 
Uitgerust met de juiste leidingcamera kunt u de verstop-
ping snel en nauwkeurig lokaliseren. Als professional kunt 
u dan met de camera het reinigingsresultaat aan uw klant 
documenteren. En ook hier vindt u precies het juiste vi-
deo-inspectiesysteem van de specialisten van Wöhler. Wij 
geven u graag advies.

Wöhler ondersteunt u ook na de aankoop
Het schoonmaken is geen hogere wiskunde maar een ze-
kere mate van oefening is wel nodig. Bij de Wöhler Acade-
mie bent u in de beste handen. Ervaren vakmensen uit de 
branche oefenen de toepassing met u op praktische wijze 
en geven u tips en trucs uit de praktijk. Dat in verschillen-
de cursussen voor elk kennisniveau. Dit geldt ook voor het 
lokaliseren van schade door video-inspectie. 
Bovendien staat uw Wöhler contactpersoon altijd voor u 
klaar als competente adviseur. Bel hem als je een tip nodig 
hebt, zelfs direct ter plaatse tijdens de werkzaamheden.

Universeel gebruik van de Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine op het gehele 
gebied van huishoudelijk afvalwater door spiralen in verschillende afmetingen.

 Î  Lokaliseren - reinigen - controleren: Voor de complete klus alle apparatuur bij één leverancier 

 Î Apparatuur en toebehoren voor alle reiniging in de huishoudelijke afvalwatersector 

 Î Ruime keuze aan kwalitatief geprezen accessoires tegen een scherpe prijs

 Î Zelf uit- en oprollen of geautomatiseerd oftewel de juiste machine voor de gewenste werkwijze

 Î Uiterst gebruiksvriendelijke bediening

 Î Toekomstbestendig ondernemen dankzij een investering die rendeert

 Î Modulair systeem: spiralen en hulpstukken zijn compatibel met elkaar

 Î Deskundige en snelle uitrusting van de fabrikant 

 Î Wöhler Academie voor toepassings- en productkennis voor elk kennisniveau 

Passend opleidingsaanbod, toepassingsvideo‘s en achtergrondinformatie zijn te vinden op woehler.nl/kennisplatform

Eenvoudig en snel verwisselen van boorkoppen of spiralen met passende ontkop-
pelingspen (bij levering inbegrepen).

Afvoerputten kunnen ook buiten worden gereinigd met de Wöhler RM 400 
ontstoppingsmachine.

Gemakkelijk transport van het apparaat dankzij grote robuuste wielen.

Met de Wöhler PU 100 zuigdrukreiniger kunnen kleine verstoppingen eenvoudig 
worden opgelost.

De Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine met beschermslang maakt een schone 
reiniging van de keukenafvoer mogelijk.

MODULAIR 
SYSTEEM

GEMAKKELIJKE 
REINIGING

EENVOUDIGE
BEDIENING


LONENDE 

INVESTERING
ROBUUSTE
BEHUIZING DN 20
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DE PERFECTE COMBINATIE
Met het Wöhler ontstoppingsgereedschap bent u optimaal uitge-
rust om afvalwatersystemen te ontdoen van verstoppingen of vuil. 
Maar waar zitten de problemen in het afvalwatersysteem? Wat 
voor soort verstopping is het? Zijn alle problemen echt opgelost 
na het schoonmaken? Wöhler video-inspectiesystemen tonen u 
snel en vakkundig de antwoorden. Inspectie, locatie en controle 
waarmee u uw klant het beste kunt rapporteren en adviseren.

Meer informatie vindt u online op woehler.nl/shop/producten/inspectietechniek

 Toepassing
 Î Verstoppingen in verschillende soorten
 Î Vetafzettingen op wanden
 Î Slib en aangekoekte vervuiling 
Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine
 Î Reiniging van afvalwaterleidingen  

ø 40 tot 100 mm
Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine
 Î Reiniging van afvalwaterleidingen  

ø 40 tot 110 mm / Ø 50 tot 150 mm
 Î Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine
 Î Reiniging van afvalwaterleidingen  

ø 50 tot 110 mm

 Functionaliteit
 Î Verschillende spiraalafmetingen voor het rei-

nigen van de gehele afvalwaterhuishouding
 Î Modulair systeem want hulpstukken en spira-

len zijn onderling compatibel
 Î Praktisch in gebruik met de schakelaar voor 

de draairichting dichtbij de handgreep
 Î Flexibel dankzij snel wisselen van hulpstukken
Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine
 Î De lengte van de spiraal kan door de ge-

bruiker worden bepaald met een handige 
ontkoppelingspen 

 Î Beschermslang voor schone reiniging en 
bescherming van het interieur

 Î Adapter voor veilig gebruik van de spiraal
 Î Bijzonder geschikt als instapmodel
Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine
 Î De lengte van de spiraal kan door de ge-

bruiker worden bepaald met een handige 
ontkoppelingspen

 Î Beschermslang voor schone reiniging en 
bescherming van het interieur

 Î Adapter voor veilig gebruik van de spiraal
Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine
 Î Automatische toevoer voor gemakkelijker 

gebruik van het apparaat
 Î Gemakkelijk te transporteren dankzij de 

transportwielen op de machine
 Î Hardnekkige verstoppingen oplossen door 

krachtige werking

Artikel-Nr. 11226 11208 11229

Toepassingsgebied
Wöhler RM 200  

ontstoppingsmachine
Wöhler RM 300  

ontstoppingsmachine
Wöhler RM 400  

ontstoppingsmachine

Afvalwatersystemen  
(rioleringen, hemelwa-
terafvoeren etc.)

ø 40 tot 100 mm • •

ø 50 tot 150 mm •

ø 50 tot 110 mm •

Kenmerken

Geautomatiseerd uit- en oprollen •

Beschermslang • •

Spiraaladapter koppelbaar • •

Transportwielen •

Koppelbare spiralen • •

Spiraal met binnenkern •

Diverse spiraalafmetingen • •

Werklengte 23 m •

Max. 40 m Optie

Max. 65 m Optie

• = inbegrepen

ProductoverzichtTechnische gegevens  
Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine

Vermogen 400 W

Voeding 220 V / 50 Hz

Gewicht machine 12,2 kg

Spiraal afmetingen ø 8 mm x 5 m

ø 16 mm x 2,3 m

Werklengte Max. 40 m

Leidingwerk ø 40 tot 100 mm 

Gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden onder  
woehler.nl/P_174.dl

Technische gegevens  
Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine

Vermogen 570 W

Voeding 220 V / 50 Hz

Gewicht machine 18,2 kg

Spiraal afmetingen ø 8 mm x 5 m

ø 16 mm x 2,3 m

ø 22 mm x 4,6 m

Werklengte Max. 65 m

Leidingwerk ø 40 tot 100 mm 

ø 50 tot 150 mm

Gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden onder  
woehler.nl/P_175.dl

Technische gegevens 
Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine

Vermogen 390 W

Voeding 220 V / 50 Hz

Gewicht machine 41,78 kg

Spiraal afmetingen ø 16 mm x 23 m (voorzien van ø 22 mm snelkop-
peling)

Werklengte 23 m

Leidingwerk ø 50 tot 110 mm 

Gedetailleerde technische gegevens zijn te vinden onder  
woehler.nl/P_173.dl
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Spiraal
16 mm x 2,3 m / 22 mm x 4,6 m

Ontkoppelingspen
4 / 5 mm

Beschermslang

ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 ontstoppingsmachine

ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 / 400  ontstoppingsmachine

ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 ontstoppingsmachine

Spiraaladapter
met opbergcontainer

Boor (recht)
ø 16 / 22 mm

Knotsboor 
ø 16 / 22 mm

ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 ontstoppingsmachine

ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 / 400 ontstoppingsmachine

ten behoeve van 
 Wöhler RM 200 / 300 / 400 ontstoppingsmachine

Gaffelsnijkop
16 / 22 mm

Schoepkopboor
16 / 22 mm

Beschermingshandschoenen 

ten behoeve van
 Wöhler RM 200 / 300 / 400 ontstoppingsmachine

ten behoeve van
 Wöhler RM 200 / 300 / 400 ontstoppingsmachine

om te beschermen tegen besmetting en 
vervuiling

Accessoirebox

voor boorkoppen ontstoppingsgereedschap

Basisuitrusting

Wöhler RM 200  
ontstoppingsmachine

Profiset

Wöhler RM 300  
ontstoppingsmachine

Profiset

Wöhler RM 400  
ontstoppingsmachine

Profiset

Leverings-
omvang Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine •

Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine •

Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine •

Boor (recht) ø 16 mm • •

Boor (recht) ø 22 mm • •

Knotsboor ø 16 mm • •

Knotsboor ø 22 mm • •

Schoepkopboor ø 16 mm • •

Schoepkopboor ø 22 mm • •

Gaffelsnijkop ø 16 mm • •

Gaffelsnijkop ø 22 mm • •

Spiraal ø 16 mm x 2,3 m (8 stuks) • •

Spiraal ø 22 mm x 4,6 m (4 stuks) •

Spiraalkorf • •

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m • •

Ontkoppelingspen 4 mm • •

Ontkoppelingspen 5 mm •

Beschermslang • •

Beschermingshandschoenen • • •

Accessoirebox • • •

Artikel-Nr. 11220 11210 11230

Prijs € 799,– € 1.433,– € 999,–

Bestel nu online!  woehler.nl/11220 woehler.nl/11210 woehler.nl/11230

Accessoires Wöhler ontstoppingsmachines Artikel-Nr. Prijs

Boor (recht) ø 16 mm ten behoeve van  
Wöhler RM 200/ RM 300 11215 € 8,80

Boor (gerade) ø 22 mm ten behoeve van  
Wöhler RM 300 / 400 11216 € 14,50

Knotsboor ø 16 mm ten behoeve van 
Wöhler RM 200 / 300 11217 € 8,80

Knotsboor ø 22 mm ten behoeve van 
Wöhler RM 300 / 400 11218 € 14,50

Schoepkopboor ø 16 mm ten behoeve van 
Wöhler RM 200 / 300 11219 € 8,80

Schoepkopboor ø 22 mm ten behoeve van 
Wöhler RM 300 / 400 11221 € 14,50

Gaffelsnijkop  ø 16 mm ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 11222 € 8,80

Gaffelsnijkop  ø 22 mm ten behoeve van 
Wöhler RM 300 / 400 11223 € 14,50

8 stuks spiralen ø 16 mm x 2,3 m incl. spiraalkorf ten 
behoeve van  Wöhler RM 200 / 300

11147 € 168,00

4 stuks spiralen ø 22 mm x 4,6 m incl. spiraalkorf ten 
behoeve van  Wöhler RM 300

11148 € 220,00

Accessoires Wöhler ontstoppingsmachines Artikel-Nr. Prijs

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van  
Wöhler RM 200 11228 € 84,00

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van  
Wöhler RM 300 11224 € 84,00

Ontkoppelingspen  4 mm ten behoeve van  
Wöhler RM 200 / 300 11207 € 4,80

Ontkoppelingspen  5 mm ten behoeve van  
Wöhler RM 300 / 400 11209 € 4,80

Beschermslang ten behoeve van Wöhler RM 200 11227 € 64,00

Beschermslang ten behoeve van Wöhler RM 300 11211 € 79,00

Beschermingshandschoenen 11214 € 8,80

Accessoirebox ten behoeve van ontstoppingsmachine 11200 € 20,40

Wöhler PU 100 zuigdrukreiniger

Leverings-
omvang

Wöhler PU 100 zuigdrukreiniger

3 stuks kunststof adapters voor toilet / wastafel / 
douche

Kunststof koffer

Artikel-Nr. 11240

Prijs € 89,–



Artikel-Nr. Artikelomschrijving Aantal €/stuk

Met uitzondering van levering van de RM 400 berekenen wij € 8,90 verzendkosten. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Prijzen zijn excl. 
B.T.W.

Bestel nu online!
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Wöhler 
Power Partner  

folder

Stuur mij informatie over het Wöhler Power Partner Programma. 
Wöhler Power Partners krijgen onder andere een inkoopkorting 
van 10%. Voor slechts  € 59,- lidmaatschapsgeld per kalenderjaar 
(prijsstelling 2021) ontvangt u vele voordelen, diensten en voordelen. 
U kunt meer informatie vinden online op woehler.nl/services/power-
partner

Factuuradres / Opdrachtgever Afleveradres indien afwijkend

Firma Firma

Naam Naam

Straat Straat

Postcode/Plaats Postcode/Plaats

Land Land

Telefoon Fax

Mobiel E-mail

Klant-Nr.

Datum Handtekening

BTW-ID NL B

www.woehler.nl

Wöhler | NEDERLAND
Tel.: +31 35 77 32 585
Fax: +31 35 77 32 582
E-mail: info@woehler.nl

Wöhler Technik GmbH | GERMANY
Tel.: +49 29 53 73 100
Fax: +49 29 53 73 96 100
E-mail: info@woehler.de
Adres: Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg

Ja, ik ga ermee akkoord dat Wöhler regelmatig  vaknieuws,  tips 
en interessante  berichten over mijn branche naar het
bovenstaande E-mailadres kan sturen. U kunt zich te allen tijde 
afmelden voor de nieuwsbrief. 

 woehler.nl  /Artikel-Nr.
 +31 35 77 32 585
 +31 35 77 32 582


