
jocare

Rengjorte  

og driftssikre  

affaldsbeholdere

Clean & Service

jocas serviceteam og specialbyggede vaskebiler er tilgængelige i hele landet,  

hvor de vasker og servicerer alle typer nedgravede affaldsbeholdere.

jocare  

SERVICE
jocare 

CLEAN
jocare CLEAN består af ind-og udvendig vask 

af nedgravede beholdere udført med jocas 

specialbyggede vaskebiler. Vi vasker alle 

beholdere uanset producent og dækker hele 

landet.

jocare SERVICE består af forebyggende 

inspektioner og kontrol af nedgravede beholdere 

udført af jocas professionelle serviceteam.  

Vi servicerer alle beholdere uanset producent og 

dækker hele landet.



jocare 

CLEAN
Med en jocare clean aftale sikrer du, at dine 

nedgravede affaldsbeholdere fremstår pæne 

og rene – både ind- og udvendigt.

Dine helt og delvist nedgravede affaldsbeholdere er 

en investering, der er værd at passe på. For at sikre, at 

de fremstår rene og pæne, og at lugtgener mindskes, 

så brugeroplevelsen er positiv, bør affaldsbeholderne 

serviceres med en jocare CLEAN aftale.

jocare CLEAN 

vasker alle typer 

inderbeholdere og 

dækker hele landet

Vask og rengøring af de nedgravede affaldsbeholdere er 

med til at sikre langtidsholdbare affaldsstationer, som 

indbyder til at blive brugt.

jocas vaskebiler er specialdesignet til at rengøre ned-

gravede affaldsløsninger på den mest effektive, sikre og 

miljørigtige måde.

Højtryksrens og høj temperatur sikrer den mest effek-

tive fjernelse af fastgroet snavs, bakterier og alger. Det 

betyder også, at rengøringen kan gennemføres uden 

brug af skadelige kemikalier og med et minimalt vand-

forbrug. Det er godt for både mennesker og miljø. Kun 

ved særlige behov vil der blive anvendt rensemidler, som 

naturligvis er svanemærkede.

Nedgravet affaldsbeholder

Mulighed for at tage affald med

Spildevandsbeholder 2.700 liter Rentvandsbeholder

Patenteret vaskearm

www.joca.dk

jocare CLEAN

Tlf. 97 44 36 66

CVR 18660830

Vores erfaring er, at fremstår affaldsstationerne indby-

dende, er der større chance for, at brugerne benytter 

dem korrekt. Tidligere fik vi ofte brugerhenvendelser 

vedrørende lugtgener og boligorganisationens personale 

oplevede, at der blev henstillet affald ved siden af affalds-

stationen. Efter vi fik vores aftale med jocare CLEAN, hvor 

affaldsstationerne rengøres både ind- og udvendigt, får 

vi yderst sjældent henvendelser vedrørende lugt, og bru-

gerne benytter i høj grad affaldsstationen korrekt.

Lokalinspektør, Søren Andersen Figen 

Administrationsselskabet RandersBolig



Sikker, effektiv   

& miljøvenlig vask

   Indkast, låg, platform og sikkerhedshegn renses 

med højtryk og 80° varmt vand. Drænkanaler omring 

brønden højtrykrenses for at fjerne formuldede blade 

og ophobet snavs. Herved sikres det, at drænkanaler-

ne er fuldt funktionsdygtige, og fortsat leder regnvand 

væk fra brønden. Efter vask sprayes indkast med Bio-

spray for at hæmme bakterieudvikling og lugtgener, 

så den gode brugeroplevelse sikres.

Patenteret vaskearm med dobbelte 

roterende vaskedyser med optimalt 

spraymønster for rengøring med 

højt tryk af alle flader og hjørner af 

inderbeholderen.

jocare  

CLEAN fordele

jocas specialdesignede vaskebiler med patenterede

løsninger sikrer den mest effektive rengøring og 

korrekt håndtering af dine affaldssystemer. 

Effektivitet

   Brug af højtryk giver bedre rengøring

   Affald i beholderne kan tages med efter aftale

   Ruter planlægges i forhold til tømning

   Kan vaske alle typer inderbeholdere

    Kan vaske beholdere, der kan løftes med kran  

(fx iglo)

   Specialudviklet vaskearm til vask af løftesække

Miljø og arbejdsmiljø

    Minimalt vandforbrug ved højtryk

    Indsamling af spildevand i særlig tank

    Brug af høje temperaturer gør kemikalier 

overflødige

    Brug af svanemærkede rensemidler

    Effektiv planlægning sikrer mindst mulig kørsel

    Personalet oplæres grundigt og bærer 

værnemidler

Brugeroplevelse

    Lugtgener mindskes

    Pæne og rene beholdere giver en god 

brugeroplevelse

    Indbydende beholdere anvendes  

i højere grad korrekt

   Brønden højtrykrenses og suges derefter ren og 

tør for væsker fra affald, der har samlet sig som perko-

lat i bunden. Spildevandet ender i vaskebilens 2.700 

liter spildevandstank, som efterfølgende tømmes på 

forsvarlig vis på rensningsanlæg.

   Inderbeholderen hejses sikkert op og ind 

over vaskebilens særlige vaskekasse – dette styrer 

personalet ved hjælp af fjernbetjening. Det giver et 

kontrolleret løft og et sikkert arbejdsmiljø. 

I vaskekassen rengøres inderbeholderen indvendigt 

ved hjælp af et patenteret dyse-system, der sikrer stor 

rækkevidde. Ekstra rengøring af bundluge, der typisk 

er det mest snavsede område på beholderen, kan 

gennemføres i samme arbejdsgang. Der anvendes 40° 

varmt vand til den indvendige 

rengøring, hvilket reducerer 

bakterieudvikling og sikrer, at 

protein ikke gror fast. 

Er der affald i  

beholderen, kan joca,  

som de eneste på markedet,  

tage det med i forbindelse 

med vask og rengøring.  

En service der altid skal 

aftales på forhånd.



Med jocare SERVICE kontrolleres og serviceres 

hele affaldssystemet i forhold til funktion, 

driftssikkerhed og forebyggende vedligehold. 

Herved kan større overraskelser pga. nedslidte 

eller dårligt vedligeholdte beholdere 

nemmere undgås.

En jocare SERVICE aftale er en god investering, der sikrer, 

at dit affaldssystem gennemgår regelmæssig kontrol og 

service. På den måde undgår du driftsstop eller skader 

på materiel og sikrer, at din investering i nedgravede 

affaldssystemer holder i mange år.

KONTAKT

jocare@joca.dk

SERVICE 73 70 82 53 

CLEAN 73 70 82 54
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jocare  

SERVICE

Grundig kontrol og 

reparation 

   Kontrol af hele det nedgravede system 

herunder: hængsler, beslag, løftesystemer, løftebeslag, 

løftestænger, beholder, betonbrønd, inderbeholder 

eller løftesæk, lukkemekanisme, sikkerhedsanordninger, 

batterier/stik og elektronik, låg, indkast og søjle samt 

piktogrammer

   Udbedring af skader sker på stedet. De mest an-

vendte reservedele er med i servicebilen, så nødvendige 

udskiftninger kan foretages med det samme.

   Udbedring af større skader og reparationer foreta-

ges kun efter forudgående aftale med kunden.

   Alle skader og reparationer fotodokumenteres,  

og servicerapport udarbejdes med kundekopi.

jocare SERVICE  

servicerer alle nedgravede 

affaldsløsninger uanset  

producent og dækker  

hele landet

Vores affaldsstationer benyttes dagligt af mange 

mennesker, og det er vigtigt, at de fungerer alle årets 

dage. Derfor er det nødvendigt, at affaldsstationen 

efterses og serviceres jævnligt af professionelle. 

Tidligere skete vedligehold og reparationer kun, når 

der blev konstateret defekter, og det kunne resultere i 

at en affaldsstation var ude af drift i flere dage grundet 

nedbrud til stor gene for brugerne. 

Vores serviceaftale med jocare SERVICE har betydet, at 

der sker færre nedbrud, fordi slitage og mindre defekter 

konstateres og udbedres i tide. Det har resulteret i, at 

vi har færre omkostninger til uventede og omfattende 

reparationer.

Lokalinspektør, Søren Andersen Figen 

Administrationsselskabet RandersBolig


