
VOLLE KRACHT
VOORUIT

Wöhler ontstoppingsgereedschap
Uitgerust voor iedere situatie



Wöhler  
ontstoppings- 
gereedschap

De aanschaf van een ontstoppingsmachine betekent een investering in een lucratie-
ve 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 beschik-
baar voor verschillende taken en werkwijzen.

De complete uitrusting van de specialist
Wöhler biedt drie ontstoppingsmachines aan inclusief het volledige gamma toebeho-
ren. Dit omvat alle toepassingen in de huishoudelijke afvalwatersector. De compacte 
Wöhler RM 200 en de flexibele Wöhler RM 300 die met spiralen 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 reini-
gingshulpstukken van alle apparaten zijn compatibel met elkaar.
Uitgerust met de juiste leidingcamera kunt u de verstopping snel en nauwkeurig lokali-
seren. Als professional kunt u dan met de camera het reinigingsresultaat aan uw klant 
documenteren. En ook hier vindt u precies het juiste video-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 zekere mate van oefening is wel 
nodig. Bij de Wöhler Academie 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 verschillende 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.

Flexibel – krachtig – effectief
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 ¬ Lokaliseren - reinigen - controleren: Voor de complete klus 
alle apparatuur bij één leverancier

 ¬ Apparatuur en toebehoren voor alle reiniging in de 
huishoudelijke afvalwatersector

 ¬ Ruime keuze aan kwalitatief geprezen accessoires tegen 
een scherpe prijs

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

 ¬ Uiterst gebruiksvriendelijke bediening
 ¬ Toekomstbestendig ondernemen dankzij een investering 

die rendeert
 ¬ Modulair systeem: spiralen en hulpstukken zijn compatibel 

met elkaar
 ¬ Deskundige en snelle uitrusting van de fabrikant
 ¬ Wöhler Academie voor toepassings- en productkennis 

voor elk kennisniveau

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

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

PROJECT-DIAGRAM
Modular Systeem


Gemakkelijke reiniging


Eenvoudige bediening


Robuuste behuizing

Level-Up
90° / DN 20

Voordelen
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COGS Functionaliteit

 ¬ Verschillende spiraalafmetingen voor het reinigen van de 
gehele afvalwaterhuishouding

 ¬ Modulair systeem want hulpstukken en spiralen zijn 
onderling compatibel

 ¬ Praktisch in gebruik met de schakelaar voor de draai-
richting dichtbij de handgreep

 ¬ Flexibel dankzij snel wisselen van hulpstukken

Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine
 ¬ De lengte van de spiraal kan door de gebruiker worden 
bepaald met een handige ontkoppelingspen

 ¬ Beschermslang voor schone reiniging en bescherming 
van het interieur

 ¬ Adapter voor veilig gebruik van de spiraal
 ¬ Bijzonder geschikt als instapmodel

Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine
 ¬ De lengte van de spiraal kan door de gebruiker worden 
bepaald met een handige ontkoppelingspen

 ¬ Beschermslang voor schone reiniging en bescherming 
van het interieur

 ¬ Adapter voor veilig gebruik van de spiraal

Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine
 ¬ Automatische toevoer voor gemakkelijker gebruik van 
het apparaat

 ¬ Gemakkelijk te transporteren dankzij de transportwielen 
op de machine

 ¬ Hardnekkige verstoppingen oplossen door krachtige 
werking

Tools Toepassing

 ¬ Verstoppingen in verschillende soorten
 ¬ Vetafzettingen op wanden
 ¬ Slib en aangekoekte verv

Wöhler RM 200 ontstoppingsmachine
 ¬ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 40…100 mm

Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine
 ¬ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 40…110 mm / 
Ø 50…150 mm

Wöhler RM 400 ontstoppingsmachine
 ¬ Reiniging van afvalwaterleidingen Ø 50…110 mm

Technische 
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…100 mm

 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…100 mm 

Ø 50…150 mm

 Wöhler RM 400  
ontstoppingsmachine 

Vermogen: 390 W
Voeding: 220 V / 50 Hz
Gewicht machine: 41,78 kg
Spiraal afmetingen: Ø 16…22 mm x 23 m
Werklengte: Max. 23 m
Leidingwerk: Ø 50…110 mm

4



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

Gemakkelijk transport van het apparaat dankzij grote robuuste wielen.

Toepassingen

De perfecte combinatie
Met het Wöhler ontstoppingsgereedschap bent u optimaal 
uitgerust om afvalwatersystemen te ontdoen van ver-
stoppingen 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 ant-
woorden. Inspectie, locatie en controle waarmee u uw klant 
het beste kunt rapporteren en adviseren.

Exclamation-Circle Meer informatie vindt u online op  
woehler.nl/inspectiecamera
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Completesets

Wöhler RM 200
ontstoppingsmachine

Completeset

Wöhler RM 300
ontstoppingsmachine

Completeset

Wöhler RM 400
ontstoppingsmachine

Completeset

Afvalwatersystemen  
(rioleringen, hemelwaterafvoeren etc.)

Ø 40 mm tot Ø 100 mm ● ●

Ø 50 mm tot Ø 150 mm ●

Ø 50 mm tot Ø 110 mm ●

Leveringsomvang
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) incl. spiraalkorf ● ●

Spiraal ø 22 mm x 4,6 m (4 stuks) incl. spiraalkorf ●

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ● ●

Ontkoppelingspen 4 mm ● ●

Ontkoppelingspen 5 mm ● ●

Beschermslang ● ●

Beschermingshandschoenen ● ● ●

Accessoirebox ● ● ●

Artikel-Nr. 11220 11210 11230

Prijs € 880,00 € 1.570,00 € 1.080,00

● = inbegrepen
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Wöhler RM 200
ontstoppingsmachine

Completeset

Wöhler RM 300
ontstoppingsmachine

Completeset

Wöhler RM 400
ontstoppingsmachine

Completeset

Afvalwatersystemen  
(rioleringen, hemelwaterafvoeren etc.)

Ø 40 mm tot Ø 100 mm ● ●

Ø 50 mm tot Ø 150 mm ●

Ø 50 mm tot Ø 110 mm ●

Leveringsomvang
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) incl. spiraalkorf ● ●

Spiraal ø 22 mm x 4,6 m (4 stuks) incl. spiraalkorf ●

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ● ●

Ontkoppelingspen 4 mm ● ●

Ontkoppelingspen 5 mm ● ●

Beschermslang ● ●

Beschermingshandschoenen ● ● ●

Accessoirebox ● ● ●

Artikel-Nr. 11220 11210 11230

Prijs € 880,00 € 1.570,00 € 1.080,00

● = inbegrepen

Bestel nu online! woehler.nl/Artikel-Nr.
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Artikel-Nr. Prijs

Boor (recht) ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300 11215 € 9,80

Boor (gerade) ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400 11216 € 16,20

Knotsboor ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300 11217 € 9,80

Knotsboor ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400 11218 € 16,20

Schoepkopboor ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300 11219 € 9,80

Schoepkopboor ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400 11221 € 16,20

Gaffelsnijkop ø 16 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300 11222 € 9,80

Gaffelsnijkop ø 22 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400 11223 € 16,20

Spiraal ø 16 mm x 2,3 m (8 stuks) incl. spiraalkorf ten behoeve va Wöhler RM 200 / 300 11147 € 188,00

Spiraal ø 22 mm x 4,6 m (4 stuks) incl. spiraalkorf ten behoeve van Wöhler RM 300 11148 € 246,00

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van Wöhler RM 200 11228 € 94,00

Spiraaladapter ø 8 mm x 5 m ten behoeve van Wöhler RM 300 11224 € 94,00

Ontkoppelingspen 4 mm ten behoeve van Wöhler RM 200 / 300 11207 € 5,40

Ontkoppelingspen 5 mm ten behoeve van Wöhler RM 300 / 400 11209 € 5,40

Beschermslang ten behoeve van Wöhler RM 200 11227 € 71,00

Beschermslang ten behoeve van Wöhler RM 300 11211 € 89,00

Beschermingshandschoenen 11214 € 9,80

Accessoirebox ten behoeve van ontstoppingsmachine 11200 € 22,80

Accessoires

Aanvullend Product
Artikel-Nr. Prijs

Wöhler PU 100 zuigdrukreiniger
incl. 3 stuks kunststof adapters voor  
toilet / wastafel / douche, kunststof koffer

11240 € 96,00
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Spiraal
ø 16 mm x 2,3 m | ø 22 mm x 4,6 m
voor Wöhler RM 200 / 300

Ontkoppelingspen
4 mm | 5 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400

Beschermslang
voor Wöhler RM 200 / 300

Spiraaladapter  
(met opbergcontainer)
ø 8 mm x 5 m
voor Wöhler RM 200 / 300

Boor (recht)
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400

Knotsboor
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400

Gaffelsnijkop
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400

Schoepkopboor
ø 16 mm | ø 22 mm
voor Wöhler RM 200 / 300 / 400

Beschermingshandschoenen
om te beschermen tegen  
besmetting en vervuiling
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Wöhler Totaal Rondom Pakket

Bruikleen  
(meet)gereedschap

Kosteloos indien de reparatie 
langer dan tien werkdagen 

gaat duren

Looptijd
Na vier jaar ontvangt u 
vervangend (meet)ge-

reedschap met een nieuw 
geactualiseerd contract

Volledige dekking
Vier jaar verzekerd  

tegen schade of  
diefstal

Volledige 
serviceverlening

Wöhler controleert, repareert en 
justeert het (meet)gereedschap 

Inzichtelijk
Vaste maandelijkse 

kosten

Belastingvoordeel
Maandelijkse kosten  

zijn aftrekbaar

100% gebruik – 100% service – 0% risico

Slim investeren in een  
zekere toekomst

Wöhler RM 300 ontstoppingsmachine

Maandtarief 
€ 46,39
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ACADEMIE

EXCLUSIEVE TRAININGEN
Er is geen tijd te verspillen? Hoeft niet want voor een exclusieve 
training komen wij graag uw kant op. Samen bepalen we vooraf 
de gewenste inhoud en kunnen zo uw medewerkers optimaal 
trainen door expliciet in te gaan op specifieke vraagstukken. 
Op maat gesneden voor u!

Daarnaast organiseren wij een aantal workshops bij fabrikanten 
of opleidingscentra met eigen instructieruimten, waar u kennis 
en praktijkervaring kunt delen met concullega’s. Meer infor-
matie over workshops of webinars en het aanmelden daarvoor 
kunt u vinden via: www.woehler.nl/kenniscentrum

UW SUCCES IS ONZE MOTIVATIE
Wie zich in de markt wil profileren, moet boven de rest uit- 
stijgen en die positie koesteren. Knowhow, vakkennis en markt-
inzicht met speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 
en trends zijn daarbij succesfactoren.

Meer info en registratie: 
woehler.nl/kenniscentrum 
Phone-alt +31 (0)33 20 77 600

Webinars tevens geschikt voor mobiele randapparatuur
Flexibeler kan haast niet. Aan onze interactieve webinars kunt 
u vanuit de luie stoel of naar wens onderweg deelnemen met 
mobiele randapparatuur zoals een tablet of een smartphone. 
Met een laptop of een desktop kan natuurlijk ook.
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Wöhler Nederland B.V. 
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 
3812 PL Amersfoort 
Tel.: +31 (0)33 20 77 600
E-mail: info@woehler.nl
www.woehler.nl


