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Cső átmérő

Dízel motor

Benzin motor
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Elektromotor

Stage V

Víztartály kapacitás

Víz / szennyvíz kapacitás

A gép súlya

Gépjármű kategória 

Magasnyomású tömlőtartó / csörlő

Spirál átmérő

Spirálhossz

Távvezérlő

P

STAGE V

HP - High pressure



MAGASNYOMÁSÚ GÉPEK
Portfóliónk a csatornák valamint lefolyók gyors és hatékony tisztítására szolgáló gépek széles

alacsonyabb működési költségeket és gépeink páratlan élettartamát garantáljuk. A mi 
csatornatisztítóink kevesebb vizet és üzemanyagot használva képesek a maximális működésre. 

HORDOZHATÓ CSATORNATISZTíTÓK
Hordozható gépek kis átmérőjű csövek professzionális tisztításához.  
Benzinmotorral vagy halk   lektromos e motorral működnek. 

PÓTKOCSIS CSATORNATISZTíTÓK
Sokoldalú pótkocsis rendszer elérhető fék nélkül, melynek a maximális teherbírása  
750 kg, vagy fékezett rendszerek, amelyek alkalmasak akár a legnehezebb munkák elvégzéséhez.

FURGON CSOMAGOK
Furgonba szerelhető gépek széles választéka professzionális felhasználók számára. A kompakt AquaJettől
kezdve, mely a kisebb méretű gépjárművekbe szerelhetők, egészen a legmagasabb színvonalú Pro-Jettig a legigényesebb  
munkákhoz.

Magasnyomású  
csőtisztítás
választékából áll. A legjobb alkatrészek és a modern technológia használatával 

A modern intelligens funkciók segítenek a gyorsabb és hatékonyabb munkában.
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MiniJet

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

MINIJET ÉS 
HD30
PROFESSZIONÁLIS CSATORNATISZTÍTÁS  
200 MM-IG

MINIJET

25 – 100 mm

40 – 200 mm

40 – 200 mm

MiniJet

HD30 130 bar / 30 lpm

HD30 100 bar / 40 lpm

Motor és szivattyú 30 kg
Tömlődob 26 kg

90 kg

100 kg

STAGE V

P

P

A MiniJet egy nagynyomású csatornatisztító gép lakossági és ipari épületekhez.
Csendes és nagy teljesítményű villanymotorral és professzionális szivattyúval ideális
a 25–100 mm-es csatornák tisztításához.

A MiniJet könnyen szállítható liftben vagy akár lépcsőn is. A motor/szivattyúegység
egyszerűen leszerelhető a tömlődobról és külön használhatő ( NW 5 tömlődobbal), 
vagyis a a tömlődob részét maga mögött hagyhatja, ha a munkaterület korlátozott.
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HD30

HD30

MŰSZAKI ADATOK

MiniJet 110 bar / 10 lpm HD30 130 bar / 30 lpm HD30 100 bar / 40 lpm

Mérettartomány 25-100 mm 40-200 mm 40-200 mm

Motor Elektromos (1.8 kW / 230V - 50Hz) Honda benzin (8 kW) Honda benzin (8 kW)

Szivattyú
Rioned/Speck 110 bar / 10 lpm 1600 psi / 2,2 gpm 130 bar / 30 lpm 1900 psi / 6,5 gpm 100 bar / 40 lpm 1450 psi / 8,8 gpm

HP tömlő 20 méter  NW 8 1/4” csatlakozás 
10 méter NW 5 tömlő 1/8 ” csatlakozás

40 méter NW 8 40 méter NW 10

 
Tömlődob 26kg  

90 kg 100 kg

Fúvókák 2 fúvóka 1/4” (1 nyitott, 1 vak)  
1 fúvóka 1/8” (nyitott)

2 fúvóka  1/4” (1 nyitott, 1 vak) 2 fúvóka 1/2” (1 nyitott , 1 vak)

Kiegészítők Nagynyomású pisztoly 600 mm-es 
szivattyú tömlővel és szűrővel

Nagynyomású pisztoly 600 mm-es 
szivattyú tömlővel és szűrővel

Nagynyomású pisztoly 600 mm-es 
szivattyú tömlővel és szűrővel

Tömeg Motor és szivattyú 30kg

A HD30 magasnyomású mobil tisztítógép benzinmotorral van felszerelve, amely
garantálja a kisebb csatornák és lefolyók optimális tisztítását 200 mm-ig.
Ez a gép különösen alkalmas a ház lefolyóinak, a tetővíz-elvezető csatornák zsírral
elzárt csatornáinak és az ipari csatornák tisztítására.
Utcai bútorok és teraszok tisztításában is nagyon hatékony.

A HD30 közvetlenül csatlakoztatható a vízrendszerhez, így nincs szükség
külön víztartályra. A HD30 két fúvókával és egy nagynyomású tömlővel van ellátva.
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ 

FLEXJET AND 
FLEXJET+
EGY ÚJ NORMA FELÁLLÍTÁSA

INTELLIGENS TERVEZÉS
Az áramvonalas és modern kialakításnak köszönhetően a FlexJet alacsony légellenállással 
rendelkezik. A nagy szilárdságú acél és szintetikus anyagok alkalmazásának köszönhetően 
az össztömeg alacsony marad, így alkalmassá téve nagyobb víztömeg szállításához. 

A könnyűsúlyú FlexJet gyakorlatilag minden típusú járművel és standard vezetői engedéllyel
szállítható.  A FlexJet kompakt méretének köszönhetően kiváló úttartó és manőverező 
képeségekkel rendelkezik. A Flexjet+ egy fékkel ellátott pótkocsi. A tömlőtekercsek tökéletes
munkamagasságban vannak felszerelve a maximális működési kényelem érdekében. A kezelő 
hátulról teljes irányítás alatt tudja tartani a FlexJet-et. A FlexJet beépített 400 literes víztartállyal,
ládával és zárható fedéllel rendelkezik. A FlexJet+ akár 500 liter víz tárolására is alkalmas.  

STABIL, RUGALMAS

FlexJet Basic

FlexJet Standard

FlexJet+

Max 300 mm

Max 300 mm

Max 350 mm

370 kg-tól

390 kg-tól

430 kg-tól

400 liter

400 liter

550 liter

Ergonomikus munkamagasság

STAGE V

P

P

P

A FlexJet és FlexJet+ szuper kompakt pótkocsik nagy teljesítményű szivattyúval, melyek
alkalmasak a szennyvízelvezetők és a csatornák professzionális duguláselhárítására és 
tisztítására, akár 300 mm-ig (FlexJet) vagy 350 mm-ig (FlexJet+). 
A pótkocsi alkalmas professzionális csatornatisztító
cégek, duguláselhhárítók, építési vállalkozók és vízművek számára.

A víztartály innovatív felépítése stabil úttartást biztosít üres és tele állapotban is,
megakadályozva a lengést vezetés közben. A pótkocsi nagyon felhasználóbarát,
valamint különféle felszereléssel vásárolható. Már a nevéből is adódóan, 
ez a gép rugalmasan használható és kiválóan alkalmas vízelvezetők és felületek tisztítására.

A FlexJet+ motorszivattyú-rekesze különleges tűzálló szigetelőanyaggal van elzárva 
valamint egy speciális hűtórendszerrel rendelkezik. A FlexJet+ erősen zajcsillapított. 
A fedél zárva maradhat működés és szállítás közben is, így maga a gép
védett a szennyeződéstől, valamint az út sójától egyaránt.
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MŰSZAKI ADATOK

FlexJet FlexJet+

  Mérettartomány Max 300 mm Max 350 mm

   Fékezetlen, opcionális fedéllel Fékezett, fedéllel

Motor Honda benzin 15 kW / 20 HP) Honda benzin (15 kW / 20 HP)
Honda benzin   (18 kW / 20 HP)

Szivattyú
Rioned/Speck

150 bar / 45 lpm 2200 psi / 10 gpm Honda benzin   (15 kW / 20 HP)

140 bar / 60 lpm  
150 bar / 45 lpm  
150 bar / 55 lpm 

2100 psi / 13 gpm
2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Honda benzin   (18 kW /  2 4 HP)

150 bar / 45 lpm
150 bar / 55 lpm

2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Nyomásszabályzó Speck szivattyú szabályozó Speck szivattyú szabályozó

Víztartály 400 liter 550 liter

Üzemanyagtartály 15 liter 15 liter

Töltő dob 35 méter   NW 19 35 méter   NW 19

HP tömlő 50 méter   NW 13 (1/2”) 60 méter   NW 13 (1/2”)

HP tömlődob Kézi vezérlésű Kézi vezérlésű 

Tömeg 370 kg-tól 430 kg-tól

Méretei (HxSZxM) 2815 x 1375 x 1320 mm 3070 x 1375 x 1320 mm

Fúvókák 2 x 1/2” (1 nyílt, 1 zárt) 2 x 1/2” (1 nyílt , 1 zárt )

Kiegészítők

Szín Fehér (RAL 9001), egyéb színek választhatóan elérhetőek 

OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator A szivattyú beállítása, hogy a vizet impulzusszerűen juttassa el a tömlőn keresztül  

Extra tömlőhossz 60 vagy 80 méteres NW 13 (1/2 ”) MaxFlow tömlő 50 méteres helyett

Hidraulikus hajtás (+) Hidraulikusan hajtott HP dob

2. nagynyomású tömlődob (+)  A töltőtekercs átalakítva egy második HP tömlőtekercssé kis átmérőjű tömlővel történő munkához 

Mechanikus szabadonfutó HP tömlőtekercs (+)

Tűzcsap csatlakozás Tűzcsap csatlakozó a víztartály gyors feltöltéséhez 

Könnyűfém kerekek Könnyű fém keréktárcsa a szokásos keréktárcsa helyett

  Kompakt és könnyű 
  Modern kialakítás, könnyen használható
  Beépített víztartályok 
  Többféle konfiguráció áll rendelkezésre
 350 mm-es csatornákig és lefolyókig 

RioMote 5 csatornás távirányító (gázszabályozás, szivattyú be / ki, vészleállítás)

RioFree mechanikus szabadonfutó a tömlőtekercsen, ellenállás nélküli tekercseléshez

Szórófej Szórófej
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

MULTIJET
ROBOSZTUS, NAGY KAPACITÁSÚ  
PÓTKOCSIS CSATORNATISZTÍTÓ

KIVÁLÓ KORMÁNYOZHATÓSÁG
A MultiJet két integrált, 400 literes víztartállyal rendelkezik, melyek
Az egyedülálló kialakítás és az alacsony súlypont kiváló vezetési tulajdonságokat és úttartást 
biztosít. Kifelé fordítva a tömlőtekercs a gép karosszériáján belül marad, minimalizálva az út 
akadályait, megelőzve a baleseteket. A lámpák elhelyezése garantálja a maximális
 láthatóságot és biztonságot.

VÁZ ÉS TERVEZÉS
Az új nagy teherbírású vonóhorog és alváz sok évig tartó intenzív használatnak ellenáll, 
a forgatható tömlődob-mechanizmus robusztus felépítése biztosítja a gép élettartamának 
zavartalan működését.  Mint minden prémium kategóriás Rioned gépnél, a biztonsági  
rendszereket is úgy használja fel a gép, hogy maximalizálják a MultiJet fő alkatrészeinek 
élettartamát.

A MultiJet aerodinamikai kialakítása hozzájárul a vontató jármű  alacsonyabb üzemanyag 
fogyasztásához. A zajszintet abszolút minimumra csökkenti a motor hűtésére szolgáló 
hőcserélő rendszer használata. A két integrált és zárható szerszámtartó hely bőséges 
tárhelyet biztosít a szerszámok és egyéb berendezések számára.

ÚJ ÁLLÍTHATÓ TÖMLŐDOB 
Az állítható tömlődob most 90 ° és 180 ° -ban elforgatható nem haladva túl a gép alapterületét    
az optimális munkakényelem érdekében minden körülmények között. A tömlődobokat   
a gép fedele védi, ezzel biztosítva a zökkenő mentes munkát a fagyos téli hónapok alatt.  

Max 450 mm

980 kg-tól

800 liter

90° + 180° 

800 liter viz a fedélzeten

STAGE V

P

A Rioned MultiJet egy magasnyomású pótkocsis csatornatisztító, amelyet a legújabb 
technológiával terveztek és építettek, mely alkalmas a csatornák és lefolyók dugulásainak
feloldására és tisztítására 450 mm-ig. Az erőteljes MultiJet a kategóriájában a leghalkabb, 
pótkocsira szerelt jetter gép, a vízhűtéses dízel- vagy benzinmotornak, a speciális 
kipufogórendszernek és a zárt karosszériának köszönhetően. 

Dönthető tömlődob 

össze vannak kötve.

A MultiJet-hez rögzített új nagynyomású mosó tömlő nemcsak a piacon található legkönnyebb
tömlő, de a sima belső csőpalástnak és a spirálos magnak köszönhetően a nyomás
tovább növekszik, így nagyobb üzemi nyomás érhető el a fúvókán. 
Egyszemélyes üzemeltetéshez rádiótávirányító opció áll rendelkezésre egy szórófejjel együtt,
hogy megtisztítsa az útfelületet az olajfoltoktól ás más szennyeződésektől.
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LEHETŐSÉGEK

Távvezérlés RioMote 7 csatornás rádió távvezérlő 
(motor indítása / leállítása, gázszabályozás,

RioPulse Pulsator A szivattyú beállítása, hogy a vizet 
impulzusszerűen juttassa el a tömlőbe

Fagyálló tartály 30 literes fagyálló tartály a HP áramkör 
védelme érdekében. A hőcserélőre 
szerelt leeresztő szelep

Ventury tartálytöltő 
rendszer

Szivattyú a tartály feltöltéséhez 
természetes forrásokból származó vízzel 

2. nagynyomású 
tömlődob

Extra tómlőhossz

Tűzcsap csatlakozás Tűzcsap csatlakozó  
a víztartály gyors feltöltésehez

Alufelnis kerekek Könnyűfém keréktárcsák a standard
keréktárcsák helyett

MŰSZAKI ADATOK

Mérettartomány Max 450 mm

Fékezett, zajcsökkentő burkolat

Motor Kubota  benzin WG1605  
(33,5 kW / 45 HP) or Kubota dízel
D1105 (18,5 kW / 25 HP)

Szivattyú
Rioned/Speck

Kubota benzin WG1605

160 bar / 85 lpm 
200 bar / 72 lpm
150 bar / 100 lpm
250 bar / 60 lpm

2400 psi / 19 gpm
3000 psi / 16 gpm
2250 psi / 22 gpm
3600 psi / 13 gpm

Kubota dízel D1105

140 bar / 60 lpm
200 bar / 45 lpm

2100 psi / 13 gp
3000 psi / 10 gpm

Nyomásszabályzó Type Speck 

Víztartály 800 liter (2x 400 liter)

Üzemanyagtartály 30 liter

Töltő tömlő 50 méter NW 19

HP tömlő 80 méter NW 13 (1/2”), NW 16 or NW 
19 (a konfigurációtól függ)

HP tömlődob Hidraulikus hajtás 90° + 180° forgatható

Súly  980 kg-tól  (max 1900 kg) 

Méretei (HxSZxM) 3640 x 1840 x 1500 mm

Fúvókák 2 x 1/2” (1 nyitott, 1 vak)

Kiegészítők Permetező pisztoly

Szín Sárga (RAL 1032), kék (RAL 5010) vagy
fehér (RAL 9010)

  Robusztus és tartós 
  Kemény munkákhoz tervezték 
  Szabadalmaztatott 90 °+ 180 °-os forgatható NNY tömlőcsörlő
  Nagyon stabil úttartás 
 Alacsony zajszint

eControl+ kezelőpanel

Nagy tárolórekeszek

Automatikus bypass rendszer

Forgó fúvókákkal az utca,
olajfoltok tisztítására

Mechanikus dob
HP tömlő

RioFree mechanikus dob  az ellenállás
nélküli tömlő hozzáféréshez

Kiszerelés

A tömlődob átalaktható és második
HP tömlődobbá a kisebb
átmérők tisztításához

Extra tömlő rendelhető

Pisztoly
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ÉRTÉK A PÉNZÉRT
A különféle motorok, szivattyúk és víztartályok választása lehetővé teszi, hogy a Rioned megépítse 
az Ön számára legmegfelelőbb gépet.

A Rioned AquaJet a karbantartást szem előtt tartva lett kialakítva, a kivehető fedél lehetővé teszi
a könnyű hozzáférést a motorhoz és szivattyúhoz a szervizelés érdekében. 

KIVÁLÓ ERGONÓMIA

Az AquaJet különféle konfigurációkban érhető el, és  más eszközökkel, mint például a 
RioMote rádió távirányító, RioPulse pulzátor rendszer (jump-jet) és hidraulikus tömlődob

 
hajtás.

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS 

AQUAJET
KIS MÉRET ÉS NAGY TELJESÍTMÉNY,    ALKALMAS 
MINDEN KERESKEDELMI JÁRMŰHÖZ

Max 300 mm

280 kg-tól

400 liter

P

STAGE V

Az AquaJet 300 mm-ig terjedő csatornák és lefolyók duguláselhárításához és tisztításához alkalmas.
Kompakt kialakításának és alacsony súlyának köszönhetően szinte minden kisebb furgonhoz és
pick-uphoz illik, mint a Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy vagy 
Peugeot Partner.

Az AquaJet maximális belső teret biztosít az eszközök és berendezések tárolására a kisteherautók
maximális hasznos súly túllépése nélkül. Maga a gép is könnyen felszerelhető.

Az acél tömlődobok és a kezelőpanelek az optimális munkamagasság alapján vannak kivitelezve a
műveletek legkényelmesebb végrehajtása érdekében.

bővíthető
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MŰSZAKI ADATOK

Mérettartomány Max 300 mm

Motor

Szivattyú
Rioned/Speck

Honda benzin léghűtéses 
(15 kw / 20 HP)

130 bar / 60 lpm  
150 bar / 45 lpm 

1900 psi / 13 gpm
2200 psi / 10 gpm

Honda benzin léghűtéses 
(18 kw / 24 HP)

150 bar / 55 lpm 
190 bar / 45 lpm

2200 psi / 12 gpm 
2800 psi / 10 gpm

Nyomásszabályzó Speck szivattyú szabályozó

Víztartály 400 liter 

Üzemanyagtartály 15 liter

Töltő tömlő 35 méter NW 19

HP tömlő 60 méter NW 13 (1/2")

HP tömlődob Rögzített, kézi működtetés

280 kg-tól

Méretei (HxSZxM) 1100 x 950 x 1095 mm

Fúvókák 2 x 1/2" (1 open, 1 blind)

Kiegészítők Permetező pisztoly és lance

Szín Kék borítás, fekete fém keret

OPCIÓK

Távvezérlő RioMote 5 csatornás távirányító

 ki, vészmegállítás)

RioPulse Pulsator A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához 
pulzál a tömlőn keresztül

Szivattyúvédelem

Fagyálló tartály 30 literes fagyálló tartály va felszerelve,
a HP kör védelmére 

Extra víztartélyok 2 x 300 literes víztartály 1 x 400 literes 
helyett  
2 x 400 literes víztartály 1 x 400 literes  
helyett

Extra tömlőhossz 80 méter NW 13 (1/2”) MaxFlow tömlő 
60 méter

 Nagyon kompakt felepítés
 Alacsony súly
 Különböző motorok, szivattyúk és
víztartály konfigurációk
 Karbantartásbarát
 Szinte bármilyen járműhöz illeszkedik

vezérlés (gázszabályozás, szivattyú be /

Szívószerkezet a tartály feltöltéséhez
természetes forrásból származó vízekből

Hidraulikus hajtás Hidraulikus hajtású HP dob

Mechanikus szadadon
futó tömlődob

Tűzcsap csatlakozás Tápcsatorna tűzcsap csatlakozással
a víztartály gyors feltöltése

Honda benzin léghűtéses (15 kw / 20 LE)
v. Honda benzin léghűtéses (18 kw / 24 LE)

Tömeg

Szárazfutás elleni védelem,
motor túlmelegedés elleni védelem

RioFree mechanikus do b az ellenállás
nélküli tömlő hozzáféréshez

Ventury tartálytöltő
rendszer
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

URBANJET
A LEFOLYÓTISZTÍTÁST EGY ÚJ SZINTRE EMELI  
KÖNNYŰSÚLYÚ
Az új, könnyűsúlyú UrbanJet-et úgy tervezték, hogy illeszkedjen a legtöbb kompakt 3,5 tonnás  
kisteherautókhoz, mint például a VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano vagy MB Vito.
Az új UrbanJet ideális az otthoni dugulások feloldásához valamint a lakossági és konnyű 
ipari épületek tisztításához. Az Urban Jet elérhető gyári vízhűtéses dízel vagy benzin 
motorral, 300 mm-ig terjedő csövek tisztítására.

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN
Az UrbanJet komplett csomagként kerül kiszállításra, tartalmazva a hidraulikusan meghajtott  
magasnyomású tömlődobot 60 méteres MaxFlow könnyű jetteres tömlővel és 35 méteres
töltőtömlővel és NW19 tömlővel. A választható 5 vagy 7 csatornás rádiós távvezérlő lehetővé 

a motor fordulatszámát és a vészleállítást.  

eCONTROL+ INTERFACE
 

LCD kijelzőjű felhasználói felülettel. Számos hasznos funkciót tartalmaz, és a teljes gép  
állapotát képes egy szempillantás alatt felmérni. Az eControl+ rendszer képes ellátni a 
felhasznalót géphibainformációkkal a gyors hibadiagnosztikához.  

Max 300 mm

440 kg-tól

600 liter

P

STAGE V

teszi az egyszemélyes működtetést a felhasználó számára, így irányítva a szivattyút (be/ki), 

A megfizethető ár ellenére az új UrbanJet-et díjnyertes eControl + -unkkal szerelték fel 

A száraz futás megakadályozása érdekében beépített letiltó rendszerrel rendelkezik, 
valamint alacsony nyomásnál felülírható a hidraulikus tömlődob rendszer, hogy felszabadíthassa
a tömlőt és könnyen letekerhesse. Az Urban Jet külünböző tartály opciókkal elérhető.
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MŰSZAKI ADATOK

Max 300 mm

Kubota dízel D1105 (18.5
kW/25 HP) vagy Kubota benzin gyári
WG972 (24 kW/32 HP)

Szivattyú 
Rioned/Speck

Kubota dízel D1105

200 bar / 45 lpm
140 bar / 60 lpm

3000 psi / 10 gpm
2000 psi / 13 gpm

Kubota benzin gyári WG972

200 bar / 55 lpm
140 bar / 70 lpm

3000 psi / 12 gpm
2000 psi/ 15 gpm

Szivattyúvédelem

Nyomásszabályzó Speck szivattyú szabályozó

Víztartály 2 x 300 liter (600 liter összesen)

Üzemanyagtartály 30 liter

Töltő tömlő 35 metres töltő tömlő

HP tömlő 60 méter NW13 (1/2”)

HP tömlődob Fix tömlődob , hidraulikusan működtethető

Vezérlés Rioned eControl+ LCD kijelzővel
figyelmeztető lámpák, óraszámláló és
szervizintervallum figyelmeztetés 

440 kg-tól 

Méretei (HxSZxM) 1305 x 1240 x 1195 mm

Fúvókák 2 x 1/2” (1 nyitott, 1 zárt) 

Szín Kék borítás, fekete fém keret

OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator

RioMote rádió távirányító opcionálisan
elérhető 

Kompakt kialakítású, így helyet hagy a kamerának
és egyéb eszközöknek 

Mérettartomány

Motor

RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió
távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú 
be/ki, vészmegállító)

A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához
pulzál a tömlőn keresztül

Fagyálló tartály 

Extra víztartály 2 x 400 vagy 4 x 300 literes víz
tartályok 2 x 300 literes helyett

Extra tömlőhossz 80 méter NW 13 (1/2 ”) MaxFlow tömlő
60 méter helyett

Ventury tartály feltöltő
rendszer

Szívószerkezet a tartály feltöltéséhez
természetes forrásokból való vízzel

Mechanikus szabadon 
futó tömlődob

Tűzcsap csatlakozás Tűzcsap csatlakozó
a víztartály gyors feltöltéséhez

Kiegészítők Permetezőpisztoly

Könnyű és kompakt, hogy illeszkedjen a 
legnépszerűbb 3,5 + tonnás járművekhez
eControl + kezelőpanel gép állapot 
indikátorokkal
Hidraulikus meghajtású nagynyomású tömlő-
dob alapfelszereltségként
Opcionálisan rádió távvezérlővel felszerelve
az egyszemélyes irányításhoz

Tömeg

Szárazfutás védelem

30 literes anti-freeze tartály a 
magasnyomású rendszerhez.
Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.

RioFree mechanikus dob  az ellenállás
nélküli tömlő hozzáféréshez
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Max 450 mm

530 kg-tól

600 liter

P

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

CITYJET
MINDEN ELVÁRÁST FELÜLMÚL TERVEZÉSBEN,   
TELJESÍTMÉNYBEN, MEGBÍZHATÓSÁGBAN 
ÉS FELHASZNÁLÓBARÁTSÁGBAN
A Rioned CityJet meghatározza a tervezés, a teljesítmény és a megbízhatóság mércéjét. 
A legkompaktabb gép a kategóriájában, és világszerte több ezer felhasználó támaszkodik 
a CityJet-re nap mint nap. A vadonatúj CityJet számos újszerű funkcióval rendelkezik, melyek 

A kompakt kialakítás és az alacsony súly maximalizálja a jármű teherbírását. 

SOKKAL HATÉKONYABB
A nagynyomású tömlődobok már 180 fokban fordulnak az optimális munkavégzés érdekében
minden körülmények között. 

 
Az új tömlődobokat kibővítették, hogy befogadja az akár 140 

méteres 1/2 ”nagynyomású tömlőt vagy a 120 méteres 5/8” tömlőt. Az új elektromos záró 
mechanizmusa jelentősen megnöveli a biztonságot és a felhasználóbarátságot. 

FELHASZNALÓBARÁT
A CityJet illeszkedik a legnépszerűbb járművekhez, mint például a Mercedes-Benz Vito, a  
Volkswagen Crafter és a Ford Transit. A modern, újonnan kialakított burkolatok megvédik a  
 felhasználót a forgó alkatrészektől és minimálisra csökkentik a gép zajszintjét. A burkolatok 
könnyen eltávolíthatóak a motorhoz és a szivattyúhoz való gyors hozzáférés érdekében, 
ha szervizelésre van szükség. Könnyen feltölthető üzemanyagtartályával és speciális 
targoncával emelhető ami rendkívül felhasználóbaráttá teszi a CityJetet. 

MEGHAJTÁS
A CityJet benzinnel vagy akár elektromos motorral is műküdtethető. A PTO (Power T

innovatív funkciót a teljesítmény és a felhasználóbarátság maximalizálása érdekében. A CityJet 
Petrol például szabadalmaztatott rendszerrel rendelkezik a gép kipufogójának hűtésére.

Széles 180° kidönthető tömlődob. 
140 méter 1/2” tömlő

RioFree mechanikus szabadonfutó a tömlő- 

STAGE V

ÚJ  

TURBÓ 
MOTOR

tovább fejlesztik a gép működését, mindeközben kiváló ergonómiát kínálva.

változat  is beszerelhető egy Mercedes Benz Sprinterbe. Minden rendszer magába foglal egy sor 

dob az ellenállásmentes letekeréshez 

A RioFree szabadon futó tömlődob rendszer bebiztosítja, hogy a tömlő ellenállás nélkül
letekerődhessen. Ez a kialakítás kimagaslóan megkönnyíti a használatot és megspórolja
Önnek az energiáját. Az új City Jet magasnyomású tömlő nem csak a legkönnyebb HP tömlő, 
hanem a legkisebb nyomásveszteséget biztosítja a belső sima felületnek és az erősített magnak
köszönhetően. Ez a technológia 12% -al hatékonyabb fúvóka használatot képes kivitelezni.
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MŰSZAKI ADATOK

Mérettartomány Max 450 mm

Motor Kubota petrol industrial WG972  
(23 kW / 30 HP), Kubota petrol WG1605  
(33,5 kW / 45 HP) or Kubota diesel common 
rail turbo V1505-CR T (33 kW / 44 HP) 

Szivattyú
Rioned/Speck

Kubota petrol industrial WG972

150 bar / 70 lpm
200 bar / 60 lpm

2200 psi / 15 gpm
3000 psi / 13 gpm

Kubota petrol industrial WG1605

320 bar / 46 lpm
250 bar / 60 lpm
160 bar / 85 lpm
270 bar / 54 lpm
200 bar / 72 lpm
150 bar / 100 lpm

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2250 psi / 22 gpm

Kubota diesel common rail turbo V1505-CR T

320 bar / 46 lpm
250 bar / 60 lpm
160 bar / 85 lpm
270 bar / 54 lpm
200 bar / 72 lpm
150 bar / 100 lpm

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2250 psi / 22 gpm

Szivattyúvédelem

Nyomásszabályzó Speck szivattyú szabályozó

Víztartály 600 liter (2 x 300 liter)

Üzemanyagtartály 30 liter

Töltő tömlő 50 méter NW 19

Tűzcsap csatlakozás 
a tartályon

Tápcsatorna tűzcsap csatlakozással
a víztartály gyors feltöltéséhez

HP tömlő 80 méter NW 13 (1/2”) vagy NW 16 
(konfigurálás alapján)

HP tömlődob Hidraulikus hajtás RioFree szabadonfutóval,  
180 ° -ban elfordítható

530 kg-tól 

Méretei (HxSZxM) 1335 x 1240 x 1195 mm

Fúvókák 2 x 1/2” (1 open, 1 blind)

Kiegészítők Permetezőpisztoly

Szín Kék borítás, fekete fém keret

  180°-os forgó tömlődob
  eControl+ kezelőpanel
  Nagy teljesítmény
  Könnyűsúlyú 
  Nagy kapacitású tömlődobok  
140 méteres HP tömlők

  Elektromos tömlődob záró mechanizmus
OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator

Fagyálló tartály 

Extra  víztartály 2 x 400 or 4 x 300 literes
2 x 300 literes helyett

Extra tömlőhossz Extra hose lenghts available

Ventury tartály  
feltöltő rendszer 

2. nagynyomású 
tömlődob

A töltő dob átalakítva egy második HP tömlő 
dobbá, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához

Elektromos vízszint 
szabályzó

Automatikus rendszer a töltő cső megnyitásához
és elzárásához ha a víz elérte a min. vagy max. 
szintet a tartályban

RioMeter tömlőmérő 

Riomote
tömlőkontrol

Tömeg

Szárazfutásvédelem

RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió
távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú
be/ki, vészmegállító)

A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához
pulzál a tömlőn keresztül

30 literes anti-freeze tartály a
magasnyomású rendszerhez.
Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.

Szívószerkezet a tartály feltöltéséhez
természetes forrásokból való vízzel

RioMeter tömlő hossz mérő. A kijelző jelzi 
mekkora része a tömlőnek van éppen letekerve.

Távvezérlővel irányított tömlő adagolás 
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS

CITYJET PTO
MB SPRINTER HAJTÁSÚ

MEGHAJTÁS

JÁRMŰVEK
A CityJet PTO beépíthető egy olyan Mercedes Benz Sprinter-be  (3.5 vagy 5 tonnás) ami 
fel van szerelve a Mercedes PTO gyári opcióival. A meghajtó rendszer rendelkezik egy
átalakítóval ha közvetlen teljesítményre lenne szükség. 

FELSZERELTSÉG
A CityJet PTO Riomote vezérléssel és eControl + kezelőpanellel van felszerelve.  
A gépet alapfelszereltségként két 300 literes víztartállyal, 180 ° -os elfordítható dobbal látják el
mechanikus szabadonfutóval, valamint 80 méteres MaxFlow HP tömlőkkel és töltődobbal 50
méteres NW19 tömlőkkel.

ELŐNYEI

Max 350 mm

500 kg-tól

600 liter

STAGE V

A fejlett hidraulikus rendszer csökkenti a kardántengelyre ható erőt, hogy a magasnyomású
szivattyú optimálisan működhessen, így nincs többé szükség külön 2 robbanómotorhoz.
A magasnyomású tisztító egy új furgonba van beszerelve, amely minden törvénynek megfelel.

Az Euro-6 kisteherautóban lévő CityJet PTO hajtással minden környezetvédelmi előírásnak
megfelel. Az össztömeg alacsonyabb, mint egy belső égésű motorral ellátott gépé.
A zajszint alacsonyabb, mint egy belső égésű motorral rendelkező gépé, amely nagyszerű előny
éjszakai munkavégzés mellett.
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MŰSZAKI ADATOK 

Mérettartomány 350 mm átmérőig

Vezérlés A jármű motorja hajtja

Szivattyú Rioned/
Speck

Különnböző kapacitások a jármű teljesítményétől 
függően

Szivattyúvédelem

Nyomásszabályzó Speck szivattyú szabályozó funkcióval

Víztartály 600 liter (2x 300 liter)

Töltő tömlő 50 méter NW19

Tartósan csatolt  
töltő tömlő

Tartósan rögzített töltőtömlő tűzcsap  
csatlakozással a tartály gyors feltöltéséhez

HP tömlő 80 méter NW 13 (1/2") vagy 80 méter NW 16

HP tömlődob 

Tömeg 500 kg-tól 

Méretei 1335 x 1240 x 1195 mm

Fúvókák 2x ½" (1 open, 1 blind)

Kiegészítők Permetezőfej

Szín Kék/fekete

OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator

Fagyálló tartály 

Extra víztartályok 4 x 300 literes víztartályok  
2 x 300 litereek helyett

Extra tömlőhossz Extra tömlőhosszok elérhetőek 

2. nagynyomású 
tömlődob

Elektromos vízszint
szabályzó 

Automatikus rendszer a töltő cső megnyitásához 
és elzárásához, ha a víz elérte a min. vagy max.
szintet a tartályban

RioMeter  tömlőmérő

  MB Sprinter-hez lett kialakítva 
  Alacsony karbantartás
  Alacsony zajszint

Ventury tartály feltöltő
rendszer

Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez 
természetes forrásokból származó vízzel

Szárazfutás védelem

Hidraulikus hajtás RioFree szabadonfutóval,
180 ° -ban elfordítható

RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió
távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú
be/ki, vészmegállító)
A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához
pulzál a tömlőn keresztül

30 literes anti-freeze tartály a
magasnyomású rendszerhez.
Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.

RioMeter tömlő hossz mérő. A kijelző jelzi
mekkora része a tömlőnek van éppen letekerve.

Riomote
tömlőkontrol

Távvezérlővel irányított tömlő adagolás

A töltődob átalakítva egy második HP tömlő
dobbá, kis átmérőjű tömlőkkel való munkához
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÓ

eCITYJET
A SZENNYVÍZCSATORNA TISZTÍTÁSÁNAK 
JÖVŐJE MA KEZDŐDIK
Vessünk egy pillantást a világ első, teljesen elektromos magasnyomású csatornatisztító 
gépére max. 350 mm átmérőjű csövekhez. Az eCityJet rendelkezik a hagyományos CityJet 
jellemzőivel, és megfelel az összes jelenlegi és jövőbeli környezetvédelmi előírásnak.

NULLA KIBOCSÁTÁS
A teljesen elektromos CityJet a legmodernebb technológiát használja, és erős elektromos 

a gép nulla kibocsátást termel, ideálissá téve az eCityJet-et a városközpontokban történő 
használatra, ahol szigorú kibocsátási követelmények érvényesek, ugyanígy a zárt és részben  
zárt területeken egyaránt. Az eCityJet rendelkezik a hagyományos dízelüzemű gépek összes 
jellemzőjével, mégis alig nehezebb. Az üres gép súlya kb. 690 kg. A mérete is alig nagyobb 
dízelüzemű CityJet társánál, alkalmassá téve a legtöbb kisteherautó számára (mint a Mercedes  
Vito vagy Sprinter vagy a Ford Transit).

TELJESÍTMÉNY 
Az eCityJet teljesítménye semmiképpen sem alacsonyabb a dízelüzemű gépekénél. 
A gép ideális 350 mm-es csövek feloldásához. Teljesen feltöltött akkumulátorokkal egy  
átlagos munkanapon az eCityJet-tel egész nap dolgozhat, munkálatok közötti 
töltés nélkül.

AKKUMULÁTOR CSOMAG
Az eCityJet hat darab 5 kWh akkumulátorral van feszerelve. Az elemeket normális  
hálózati árammal töltik fel, közönséges fali konnektorból. Hat akkumulátor töltési ideje kb. 
nyolc óra.  

ÖSSZEGZÉS
Az eCityJet az eControl+ kezelőpanellel van felszerelve. A be- és kikapcsolás elektromosan 
történik. Nem használ hidraulikus folyadékot, ami csökkenti a környezeti terhelést. A gép 
alapfelszereltségként két 300 literes víztartállyal, egy 135 ° -ban elforduló mechanikus   
szabadonfutó dobbal, 80 méteres MaxFlow HP tömlő töltő dobbal és egy 50 méteres 
NW19 tömlővel jár. 

Max 350 mm

690 kg-tól

600 liter

A holland Van der Velden cég tesztelte az  
eCityJet-et:
‘’Alaposan teszteltük az elektromos CityJet-et 
Amszterdam központjában és képesek   
voltunk 2 napon keresztül dolgozni a géppel
anélkül, hogy az elemeket újratöltöttük volna 
 a munkálatok között.’’

STAGE V

motorral  rendelkezik, melyet egy rendkívül hatékony akkumulátor hajt. Ez azt jelenti, hogy  

Akár hosszab ideigis tölthetőek a nap folyamána továbbiműködtetéshez.
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MŰSZAKI ADATOK 

Mérettartomány 350 mm átmérőig

Motor elektromos motor

Akkumulátor csomag 30 kWh akkumulátor csomag

Szivattyú
Rioned/Speck

160 bar / 75 lpm 
200 bar / 60 lpm
300 bar / 37 lpm

2400 psi / 17 gpm 
3000 psi 13 gpm
4350 psi / 9 gpm

Szivattyúvédelem

Nyomásszabályzó

Víztartály 600 liter (2x 300 liter)

Töltő 50 méter NW19

Tartósan csatolt
töltő tömlő 

Tartósan rögzített töltő tömlő tűzcsap
csatlakozással a tartály gyors 
feltöltéséhez 

HP tömlő 80 méter NW 13 (1/2”) vagy NW 16 
(5/8”) tömlő

HP 

Tömeg 690 kg

Méretei (HxSZxM) 1615 x 1240 x 1195 mm

Kiegészítők

Fúvókák 2x ½” (1 nyitott, 1 zárt)

Szín Kék/fekete

OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator

Fagyálló tartály 

Extra tömlőhossz Extra tömlőhosszok elérhetőek

Ventury tartály
 feltöltő rendszer 

Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez 
water from natural sources

2. nagynyomású
tömlődob

A töltő dob átalakítva egy második HP 
tömlő dobbá, kis átmérőjű tömlőkkel
való munkához.

Elektromos vízszint 
szabályzó 

Automatikus rendszer a töltő cső 
megnyitásához és elzárásához ha a víz
elérte a min. vagy a max. szintet a 
tartályban

TISZTA ÉS ZÖLD MEGOLDÁS
Az eCityJet segítségével Ön készen áll a jövőre. A következő években egyre
nagyobb és nagyobb hangsúlyt fognak fektetni NOx és a CO2 részecskék 
kibocsátásának a korlátozására. Az eCityJet már akkor is jelentős előnyt 
nyújt az Ön számára, mikor olyan ügyfelekről van szó akik környezetbarát
körülmények közt szeretnének dolgozni másokkal. További előny, hogy a gép 
is jelentősen csendesebb dízelmotoros társánál, amely fontos tényező éjszakai 
munkálatok végzése mellett. A gépeket könnyű karbantartani, ami hosszú távon 
minden bizonnyal jelentős megtakarításokat eredményez. A váltás most  
lehetővé teszi, hogy kitűnjön a piacon.

  Nulla kibocsátás
  Ideális ultra-alacsony kibocsátású zónákban 
való munkavégzéshez és beltéri használathoz 
 Rendkívül hatékony akkumulátorral működik 

Speck szivattyú szabályozó

 tömlődob 180° dönthető, hidraulikkus
RioFree szabadfutóval ellátva

Permetező fej

RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió
távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú
be/ki, vészmegállító)

A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához
pulzál a tömlőn keresztül

30 literes anti-freeze tartály a
magasnyomású rendszerhez.
Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.

RioMeter tömlőmérő RioMeter tömlő hossz mérő. 
A kijelző jelzi mekkora része van a

Riomote
tömlőkontrol

Távvezérlővel irányított tömlő adagolás

Szárazfutás megelőzése érdekében

tömlőnek éppen letekerve

dob
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Tier 4/Stage V 

MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS

PROFIJET T4 
A LEGERŐSEBB CSATORNATISZTÍTÓ

A FALKA ÉLÉN 
A ProfiJet T4 a legjobb dízelüzemű modellünk. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig, keményen  

alapfelszerelésként hasznos funkciókat kínál, és képes teljes állapotfrissítést nyújtani a  
rendszeréről egy pillantás alatt. Az opcionálisan elérhető elektromos vízszint szabályzó 
rendszer automatikusan kinyitja és bezárja a tartály szívószelepét ha a vízszint eléri a   
minimum, vagy a maximum szintet. 

 

JÖVŐBIZTOS MOTOR 

ERŐTELJES MÉGIS KOMPAKT CSOMAG 
A 65 lóerős ProfiJet T4 V2403-CR T lehetővé teszi, hogy a legnehezebb feladatokat is
elvégezze 280 bar / 80 lpm-mel. A nagy vízhozamú modell 130 l / perc teljesítményt ad le 160 
bar nyomással. A könnyű váz rendkívül erős alumíniumból készült, és úgy lett kialakítva, hogy  
a legtöbb haszongépjárműhöz illeszkedjen. Két különálló víztartály van összekapcsolva az út
stabilitása és a vezetési kényelem optimalizálása érdekében.

Max 600 mm (V2403-CR T)

800 kg-tól

600/800 liter

STAGE V

működjön. Páratlanul felhasználóbarát és rengeteg innovatív funkcióval rendelkezik, így    
megkönnyítve és hatékonyabbá téve munkáját. A díjnyertes eControl + felhasználói felület 

Alapkiszerelésben is tömlőmérővel rendelkezik, amely méri a letekert tömlő hosszát.

Az 5. szintű Európai jogszabály a dízel motorok környezetszennyező hatásának megelőzése 
érdekében jött létre. A Rioned gépek mind megfelelnek ennek a jogszabálynak. A jogszabály 
magábafoglalja a részecskék (PM), valamint a nitrogén-oxidok (NOx) égési melléktermékek
csökkentését.  Az új ProfiJet T4 stage V az üzemanyag hatékony Kubota V2403-CR turbómotorral
van felszerelve részecskeszűrővel és katalizátorral egyaránt.

Dízel motor beépített
részecskeszűrővel és katalizátorral

Dönthető és forgatható tömlődob
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MŰSZAKI ADATOK

Mérettartomány Max 600 mm

Motor Kubota dízel common rail turbo 
V2403-CR T (49 kW / 65 HP)

Szivattyú
Rioned/Speck

280 bar / 80 lpm    
160 bar / 130 lpm

4100 psi / 18 gpm   
2300 psi / 29 gpm

Szivattyúvédelem

Nyomásszabályzó

Víztartály 2 x 300 liter (600 liter összesen) vagy   
2 x 400 liter (800 liter összesen)

Üzemanyagtartály 30 liter

Töltő dob 35 méter töltő tömlő

HP tömlő 80 méter NW 13, NW 16 or NW 19

HP tömlődob 

Vezérlő

Tömeg 800 kg-tól 

Méretei 
(HxSZxM)

1736 x 1383 x 1186 mm

Fúvókák 2 x 1/2” (1 nyitott, 1 zárt)

Szín Kék tömlő dob, fekete alumínium keret

OPCIÓK

Távvezérlő

RioPulse Pulsator

Fagyálló tartály 

Extra víztartály 4 x 300 literes vagy 2 x 400 literes víz 
tartály 2 x 300 literes helyett 

Extra tömlőhossz Extra tömlőhosszok elérhetőek

Ventury tartály 
feltöltő rendszer 

Szívóeszköz a tartály feltöltéséhez  
természetes forrásból származó vízzel 

2. nagynyomású
tömlődob

Elektromos vízszint
szabályzó 

Automatikus rendszer a töltő cső
megnyitásához és elzárásához, ha a víz 
elérte a min. vagy max. szintet a 
tartályban 

 
 

RioSpindel

Üzemanyag takarékos Tier 4/Stage V Kubota motor,
amely minden jelenlegi jogszabálynak megfelel

Egyedi dönthető és forgatható magasnyomású 
tömlődob
eControl+
Felhasználóbarát interaktív kijelző felület
tömlőméterrel

Szárazfutás megelőzéséhez

180° dönthető, hidraulikkus
RioFree szabadfutóval ellátva

Rioned eControl+ LCD kijelzővel
figyelmeztetésekkel, tömlőmérővel
a letekert tömlő hosszának értékvel,
szervizintervallum jelzővel rendelkezik

RioMote 5 vagy 7 csatornás rádió
távvezérlő (gázszabályozás, szivattyú
be/ki, vészmegállító)

A szivattyú beállítás a víz bejuttatásához
pulzál a tömlőn keresztül

30 literes anti-freeze tartály a
magasnyomású rendszerhez.
Lecsapoló dugattyú a hőcserélőhöz.

RioMote tömlőkontrol

RioSpindel automatikus tömlővezetés
az első HP tömlődobon

Távvezérlővel irányított tömlő adagolás

Speck szivattyú szabályozó

A töltő dob átalakítva egy második HP
tömlődobbá, kis átmérőjű tömlőkkel
való munkához
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MAGASNYOMÁSÚ CSŐTISZTÍTÁS

OPCIÓK
FOKOZZA A FUNKCIONALITÁSÁT A   
MAGASNYOMÁSÚ GÉPÉNEK
RIOMOTE
A RioMote rádiós távirányítóval a gépét képes akár egyetlen ember irányítani. Az 5 csatornás 
RioMote rádiós távvezérlővel a benzinmotoros jetter-einken és az UrbanJet-en be és ki tudja 

A további gépeiken elérhetőek a 7 csatornás rádió távvezérlők, melyek alkalmasak a motor be- és 
ki kapcsolására.  Ezen kívül egy vészleállító gomb is található rajtuk automatikus viszaállító 
funkcióval a maximális biztonság elérése érdekében.

RioMote távirányító hatalmas működési idővel rendelkezik, és az extra akkumulátornak
köszönhetően szállítás során is képes a folyamatos munkára.  

RIONED KIEGÉSZÍTŐK

kínálunk az összes magasnyomású Jetterhez. Az egyszerű és forgó fúvókáktól a hidraulikus
gyökér vágókon át egészen a speciális fúvókákig a cső alján lévő üledék eltávolításához. 

TÉLI VÉDELEM

PULSATOR

kapcsolni a szivattyút, valamint növelni és csökkenteni tudja a motor fordulatszámát.

Növelje gépének hatékonyságát kiegészítőink tárházával. Teljeskörű fúvóka készletet  

A magasnyomású tömlő élettartamának meghosszabbításához kínálatunkban szerepelnek
tömlőbemeneti vezető csövek és hengerek. A ventury szívóeszköz egy egyszerű gép az
elárasztott pincék kiürítésére egy külön szívószivattyú használata nélkül. További részletekért 
keresse fel a www.rioned.antprofitools.hu oldalunkat.

A súlyos téli körülmények komolyan károsíthatják a magasnyomású gépének elemeit. A Rioned
fagyálló rendszert is kínál tartállyal a szélsőséges időjárás okozta károk megakadályozása
érdekében.

A Pulsator a szivattyú kiegészítője, amely folytonos megszakítást generál az áramlásban.
Ez a pulzáló működés 80%-ban megtakarítja a vizet, valamint gyorsabban feltöri
és megoldja a dugulásokat.
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ELEKTROMOS VÍZSZINT SZABÁLYOZÓ RENDSZER 
Az automatikus vízszintszabályozó rendszer automatikusan kinyitja a töltőszelepet, ha a 

Ez az opció lehetővé teszi a felhasználó számára a folyamatos feltöltést és a zavartalan
munkát, amíg a gép csatlakoztatva van a csaphoz. 

VENTURY TARTÁLYTÖLTŐ RENDSZER 
A ventury szívóredzer nyomást hoz létre a tiszta víztartályokban, ami lehetővé teszi 
a nagy sebességű feltöltést tavakból és vizesárkokból származó vízzel

RIOFREE

  

RIOMETER TÖMLŐMÉRŐ
A Riometer tömlőmérő pontos információt nyújt a lefolyóba helyezett fúvóka 
hosszúságáról. Ez különösen hasznos egy hosszabb lefolyó vagy egy csupán részben  
tisztított lefolyó esetében. A tömlőmérő számlálója 2% pontosságú 100 méteren.

MAXFLOW CSATORNA TÖMLŐ 
A legújabb technológia alkalmazásával a Rioned kifejlesztett egy új típusú  
könnyű, nagynyomású tisztítótömlőt szélesebb belső átmérővel.  
Ez optimalizálja a tömlő belsejében folyó áramlást és jelentősen csökkenti  
a nyomásveszteséget anélkül, hogy veszélyeztetné az üzemi vagy  
repesztési nyomást.

vízszint alacsony, valamint ki is kapcsolja a tápellátást ha a vízszint eléri a maximumot.

A RioFree szabadonfutó tömlődob rendszer bebiztosítja a dob ellenállás nélküli
letekerését. Ez a hidraulikus rendszer nagymértékben megkönnyíti a kezelő munkáját
időt és energiát spórolva. A CityJet és a ProfiJet T4 modellekben
alapfelszereltégként szerepel.
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