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De evolutie van de
rail / wegtechniek

Jan van Huijksloot

Open dag bij KOKS IVIilieu- en Voertuigtechniel< in Alkmaar

Een door KOKS aan de RET geleverde Unimog U400 metZweiweg-railgeleidingssysteem,
uitgerust met een telescoopkraan. De afbeelding toont de wagen met
eenZGTaan
de haak op het terrein van de Centrale Werkplaats van de RET aan de Kleiweg tijdens instructie, 12 februari 2009. KOKS

De afgelopen tientallen jaren maakte de rail/
wegtechniek een stormachtige ontwikkeling
door, zodanig dat dit het traditionele werken dienstmaterieel van de spoor- en trambedrijven op veel terreinen heeft verdrongen.
De voordelen van rail/wegvoertuigen zijn
onmiskenbaar: ze zijn flexibel en multifunctioneel inzetbaar. Een belangrijke speler in de
Nederlandse (en Belgische) markt is KOKS
Milieu- en Voertuigtechniek.
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In 2005 verwierf dit bedrijf de exclusieve vertegenwoordiging van de inmiddels gebundelde
ondernemingen Zweiweg, ZAGRO en Schörling RailTech ( S R I ) .
Met als aanleiding het twintigjarig bestaan van
het bedrijf was er op 22 april 2010 een open
dag in en rond de vestiging van KOKS in Alkmaar, waar onder andere de nieuwste snufjes
op het gebied van rail/wegtechniek werden
getoond en de nieuwe trekeenheid E-Maxi X L

werd gepresenteerd. De redactie van Rail Magazine nam een kijkje.
Familiebedrijf
KOKS Milieu- en Voertuigtechniek maakt onderdeel uit van de KOKS Group en bestaat al
sinds 1989, toen Gerard Koks sr. en een aantal
getrouwen, waaronder accountmanager rail/
wegmaterieel Matthijs Bokma, besloten voor
zichzelf te beginnen. In de loop der jaren kwa-
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men de zonen Rick en Gerard jr. de gelederen
versterken, gevolgd door de dochters Lisanne
en Stefanie. Hiermee was een echt (en hecht)
familiebedrijf ontstaan, gekenmerkt door een
horizontale structuur en een sterke saamhorigheid.
Ook in andere opzichten zat de groei er goed
in. Bescheiden begonnen als leverancier van
hogedrukapparatuur kwam in 1991 de eerste
grote klapper met de levering van 22 grote
startbaanmachines voor de Koninklijke Luchtmacht van fabrikant Schörling. Er werd een
vestiging geopend in Ridderkerk voor service
en onderhoud aan hogedruk-, heetwater-, rioolinspectie- en rioolfreestechniek.
in 1994 verwierf KOKS de vertegenwoordiging van het intussen door Bucher-Guyer
overgenomen Schörling (veeg-, zuig- en winterdienstvoertuigen). In 1998 werd Rebac (nu
KOKS Special Products) overgenomen, waarmee KOKS naast handelsmaatschappij ook
een volwaardig productiebedrijf was geworden. Veertien sneeuwschuivers voor Schiphol
konden hierdoor in 2000 in Alkmaar, waar in
1996 een nieuw pand was betrokken, worden
gecontroleerd en afgebouwd.
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Vanaf 2002 is bijna alles wat KOKS levert ook
te huur via het nieuw opgerichte bedrijf AQRENT. In 2004 vond de overname plaats van
ROM (Barneveld), producent van onder andere hogedruk- en rioolreinigingsapparatuur,
met dochteronderneming EUROM in Brno
(Tsjechië). In 2005 verkreeg het bedrijf ook
de vertegenwoordiging van Bucher in België
(veegmachines en materieel voor wegonderhoud).
Interessant voor de lezers van dit blad is uiteraard de in de inleiding van dit artikel al genoemde verwerving in 2005 van de exclusieve
vertegenwoordiging van Zweiweg, ZAGRO en
SRT, als vervolg op de vertegenwoordiging van
Schörling Waggonbau, dat rail/wegvoertuigen
bouwde voor met name vervoersbedrijven.
Deze ondernemingen hadden hun krachten
gebundeld onder de naam Starke Partner im
Verbund. De drie bedrijven hebben vrijwel alles in huis op het gebied van rail/wegtechniek
en toonaangevende producten ontwikkeld
respectievelijk gebouwd volgens de nieuwste
technieken en wensen van de gebruiker.
Voornaamste redenen om de krachten te
bundelen waren de toenemende research-

en ontwikkelingskosten en het optimaal kunnen inspelen op de groeiende vraag. Voor de
toekomst stelt men zich ten doel modulair te
bouwen eenheden te ontwikkelen die zich in
verschillende volgordes laten samenvoegen.
Chassis, spoorbreedte, asaandrijving en opbouw moeten probleemloos uitwisselbaar
zijn. De in dit artikel beschreven E-Maxi-generatie van ZAGRO is een voorbeeld van deze
ontwikkeling.
Mede door de verwerving van nog twee vertegenwoordigingen (MTS grondzuigers en
PBE huisvuilwagens) werd besloten de vestiging te Alkmaar met een hal van 1500
en
die in Barneveld met 775 m^ uit te breiden.
Ook werd de logistiek aangepast en overgestapt op just-in-time levering, al is dat soms
lastig bij speciale voertuigen.
De economische crisis heeft voor de KOKS
Group, die momenteel acht bedrijven omvat,
geen onoverkomelijke gevolgen gehad. Wel
is de strategie wat defensiever geworden en
wordt meer gestreefd naar continuïteit.
Rail/wegtechniek
Grofweg kunnen bij rail/wegtechniek twee

Linksboven: de imposante stomplasmachine van de Duitse spooraannemer Sersa was een publiekstrekker.
De rail-rijinstallatie
is van Zweiweg, de lasunit van
Schlatter. Rechtsboven:
demonstratie van de lasunit, die in drie minuten tijd zijn werk kan doen. Linksonder:
basismodule van de E-Maxi van ZAGRO. Duidelijk zijn de zeer kleine wielen te zien waarmee het voertuig over de weg wordt voortbewogen,
alsook het ingenieuze spoorgeleidingssysteem.
Animatie uit de
brochure van ZAGRO. Rechtsonder: de ZAGRO E-Maxi XL in zijn meest complete vorm heeft veel weg van een kleine locomotief maar kan zich even gemakkelijk
over de weg verplaatsen als over het spoor.
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form, kraan, chauffeursstoel, afdakje en/of
gesloten cabine. Het aanbod bestaat uit vier
varianten: E-Maxi, E-Maxi L, E-Maxi X L en
E-Maxi S , geschikt voor uiteenlopende spoorbreedtes. Alle varianten bezitten een elektrische aandrijving door middel van batterijvoeding en kunnen zowel op de weg als op het
spoor radiografisch bestuurd worden. Getoond werden de "normale" en de hagelnieuwe XL-versie, met mogelijke opties. Beide
zijn geschikt voor spoorbreedtes van 1000 tot
1668 mm. Eerstgenoemde kan op vlak terrein
een gewicht van circa 200 ton verplaatsen; de
XL-variant 300 tot 700 ton, afhankelijk van de
uitrusting. De E-Maxi X L is ook leverbaar als
hybride (diesel/elektrische) versie.

Bovenleidingmontagewagen
2040 van de RET tijdens een demonstratie
van overdracht. Garage Kleiweg te Rotterdam, 31 maart 2010.

soorten voertuigen worden onderscheiden. In
de eerste categorie wordt bij railinzet de tractie overgenomen door de rail-rijinstallatie en
maken de wielen van het vrachtwagenchassis geen contact met de weg of het spoor. Er
word dan wel met beperkte snelheid gereden.
In de tweede categorie functioneert het voertuig op dezelfde wijze als op de weg en dient
de rail-rijinstallatie uitsluitend als spoorwielgeleiding. Uiteraard moet het voertuig wel de
juiste spoorbreedte hebben, daar de banden
over de railkoppen rijden. Ook moet bij inzet
als railvoertuig de stuurinrichting worden
vastgezet. Tot de laatste groep behoren bijvoorbeeld de Unimog en Mercedes Sprinter.
Maar ook de E-Maxi (E staat voor elektrisch)
is van dit principe afgeleid.
Stomplasmachine
Publiekstrekker op de open dag was de imposante stomplasmachine van Sersa, gebouwd
op een vierassig Mercedes Actros-chassis,

van de hoogwerker

op de dag

met componenten van Zweiweg (rail-rijinstallatie) en Schlatter (AMS60 lasunit). Met
deze machine werden diverse demonstraties
gehouden, die veel bekijks hadden. Verbazingwekkend is dat het aan elkaar lassen van
spoorstaven gemiddeld slechts drie minuten
in beslag neemt en er geen externe materialen aan te pas komen. Op de website van
Sersa (www.sersa-group.com) kan men door
middel van een animatie het lasproces stapsgewijs volgen.
E-Maxi
Interessant was ook de aanwezigheid van
twee rangeervoertuigen volgens het E-Maxiconcept van ZAGRO. Het betreft modulair
opgebouwde eenheden, bestaande uit een
basismodel, aan te vullen met een keur van
accessoires naar keuze van de klant, zoals een
schaar- dan wel telescoophoogwerker, hefplatform, koppelstang-bevestigingsinstallatie
(enkel of dubbel), zwaailichten, een laadplat-

Bovenleidingmontagewagens
Speciaal uit Rotterdam overgekomen was de
onlangs aan de R E T overgedragen bovenleidingmontagewagen 2040. Het voertuig is
geschikt voor de inzet op het net van tram,
metro en RandstadRail, en daartoe voorzien
van een 4x4 rail-rijinstallatie van Zweiweg. Bij
het berijden van verkantingen in bogen wordt
het voertuig automatisch gestabiliseerd. De
kleinste boogstraal die bereden kan worden
is 17 meter. De maximum snelheid op het
spoor via het gaspedaal bedraagt 30 km/h,
met behulp van een joystick vanuit de cabine
of werkbak 15 km/h.
De bedieningspanelen bevinden zich in de
werkbak en cabine. De door middel van een
telescoop bediende dubbel geïsoleerde werkbak is rondom gesloten en direct bedrijfsklaar,
dit in tegenstelling tot de platforms op conventionele voertuigen die eerst opgebouwd
moeten worden. De werkbak is geheel van
kunststof, kan een gewicht van 450 kg dragen
en heeft een werkhoogte van twaalf meter. De
hydraulische aandrijving van de hoogwerker
geschiedt via de chassismotor of elektrisch/
hydraulisch met behulp van een accupakket.
Bij nachtelijke inzet wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van laatstgenoemde mogelijkheid,
gezien het veel lagere geluidsniveau.
De wagen is voorzien van een Euro 5-motor
van MAN met automatische versnellingsbak,
een dubbele manschappencabine, werkver-

Links: bovenleidingmontagewagen
2040 van de RET op rail-rijinstallatie.
De grote hoogte is noodzakelijk voor toepassing bij de metro in verband met de
vrije ruimte voor de derde rail. Rechts: bovenleidingmontagewagen
9885 van de Rheinbahn uit Düsseldorfis een zeer compact voertuig met een aangepaste
opbouw van SRT en een rail-rijinstallatie
van Zweiweg.
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lichting in de werkbak en op de rail-rijinstallatie alsmede diverse opbergruimtes voor
onder andere takels, montagemateriaal en
kortsluitapparatuur. Ook beschikt het voertuig
over aparte verlichting voor railinzet volgens
de normen van BoStrab (Verordnung über
den Bau und Betrleb der Stralienbahnen).
Voor inzet op railinfrastructuur is altijd een
recht stuk straatspoor nodig om de wagen in
het spoor te zetten. Op het metronet komen
alleen overwegen op het sneltramtraject dan
wel enkele stukken spoor op het remiseterrein
hiervoor in aanmerking. Bovendien moeten
bij inzet op het metronet bepaalde procedures in acht worden genomen met betrekking
tot het spoorbeveiligingssysteem.
Tijdens de overdracht aan de R E T op het
garageterrein aan de Kleiweg in Rotterdam
kon slechts de hoogwerker worden gedennonstreerd. Op de open dag in Alkmaar was
de wagen met de rail-rijinstallatie op enkele
spoorramen geplaatst, zodat ook deze kon
worden bekeken.
Naast het RET-voertuig was ook een voor het
trambedrijf van Düsseldorf bestemde montagewagen, de Rheinbahn 9885, aanwezig,
gebouwd op een Mercedes-Benz Axor 1829
chassis, versmald tot 2.300 mm. Zweiweg
leverde de 4x4 rail-rijinstallatie, S R T zorgde
voor de verlengde en verhoogde cabine en
de telescoophoogwerker met een werkbak
van 3,5 bij 1,5 meter. De werkhoogte bedraagt circa tien meter. Het aflegplateau ligt
geïsoleerd op het cabinedak. Door de elektrohydraulische aandrijving, zowel bij rijden als
bij hoogwerkerbedrijf, produceert de wagen
weinig geluid, wat zijn voordeel heeft bij
nachtelijke en tunnelinzet.
Unimog
In het geheel mocht de Unimog natuurlijk
niet ontbreken. De naam, die staat voor UNIversal MOtor Gerat, geeft al aan dat het hier
gaat om een multifunctioneel inzetbaar voertuig, een echt manusje-van-alles. Het chassis
kan voorzien worden van een opbouw naar
keuze, zoals een laadbak, kraan, hefplatform
of onkruidsproei-installatie, voor railinzet
aangevuld met een railgeleidingssysteem en
eventuele accessoires zoals een sneeuwborstel en railkopreiniger, of als rangeerinstallatie
aangevuld met koppelinrichting, reminstallatie, spiegels, treeplanken en/of radiografische
bediening.

Een tot drieasser verlengde Unimog U400, voorzien van een onkruidsproei-installatie
breedte tot 7.000 mm en een Zweiweg
railgeleidingssysteem.

op basis van de 516 CDI. Dit type is uitgerust
met een viercilinder DOHC 16 V dieselmotor
met een cilinderinhoud van 2148 cc en een
maximum vermogen van 160 pk.
De wagen heeft een netto laadvermogen van
circa 2.000 kg en is ingericht voor thermietlassen. Daarnaast is het voertuig voor servicedoeleinden breed inzetbaar, zowel op de weg
als op het spoor. De maximum snelheid bedraagt als wegvoertuig 85 km/h, als railvoertuig 40 km/h vooruit en circa 15 km/h achteruit. Het railgeleidingssysteem van ZAGRO is
zeer compact en licht gebouwd.
Tot slot
Rail/wegvoertuigen zijn vandaag de dag onmisbaar bij de aanleg en het onderhoud van
railinfrastructuur. Zonder het bestaan van
deze vaak onzichtbare categorie -voertuigen
zou de exploitatie en instandhouding van een
modern railnet ondenkbaar zijn. Ze verdienen
dan ook vanwege hun grote verscheidenheid
en de toepassing van bijzondere technieken

met een

werk-

zeker de aandacht van elke railbelangstellende. Voor hen is een bezoek aan InnoTrans een
absolute aanrader.
Deze internationale vakbeurs vindt dit jaar
plaats van 21 tot en met 24 september in Berlijn (Messe Berlin). KOKS is daar vertegenwoordigd op de gecombineerde stand van
ZAGRO, Zweiweg en Schörling RailTech, waar
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
rail/wegvoertuigen te bewonderen zijn. Voor
meer informatie: www.railvoertuigen.nl.
Met dank aan de medewerkers van KOKS
Group voor de gastvrije ontvangst en de zeer
leerzame open dag en in het bijzonder aan de
heer Matthijs Bokma, accountmanager rail/
wegvoertuigen, voor de hulp bij de totstandkoming van dit artikel. A

Alle afbeeldingen tenzij anders aangegeven gemaakt
op 22 april 2010 door Jan van Huijksloot

Een van de drie voor BAM Rail bestemde Mercedes Sprinters 516 CDI met verhoogd dak en een
ZAGRO railgeleidingssysteem,
inzetbaar als thermietlasbus.

compact

De productie van de Unimog is al sinds 1951
in handen van Mercedes-Benz. Voor de bijzondere toepassingen wordt gebruik gemaakt van het assortiment van onder andere
ZAGRO en Zweiweg. De nieuwste Unimogs
zijn standaard voorzien van elektronisch geregelde Euro 5-dieselmotoren met schijfremmen voor en achter. Op de open dag werden
twee varianten getoond, waaronder een tot
drieasser verlengde U400, voorzien van een
rangeerinstallatie tot 800 ton en wagonremsysteem tot 52 assen. Op de weg bereikt de
U400 een snelheid van 85 km/h, op het spoor
tot 50 km/h en bij rangeren tot 20 km/h.
Mercedes Sprinter
Naast Unimogs maken de Nederlandse railbedrijven en spooraannemers voor lichtere
taken ook vaak gebruik van de Mercedes
Sprinter BAM Rail was vertegenwoordigd
met een thermietlasbus met verhoogd dak.
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