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Európska emisná trieda 5

Kapacita vodnej nádrže

Kapacita vody/kalu

Hmotnosť zariadenia

Hmotnostná kategória vozidla

Otáčanie vysokotlakového navijaka

Priemer pružiny

Dĺžka pružiny

Diaľkové ovládanie
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Vysokotlakové čistenie
VYSOKOTLAKOVÉ STROJE
Naše potrtfólio pozostáva zo širokej škály strojov na rýchle a efektívne čistenie
a odblokovanie stok a odtokov. Použitím najlepších komponentov a moderných
technológií môžeme zaručiť nižšie prevádzkové náklady a bezkonkurenčnú
životnosť našich strojov. Naše stroje používajú menej vody, menej paliva a sú
navrhnuté tak, aby fungovali na maximum. Inteligentné funkcie so štandardným
prispôsobením Vám pomôžu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.
PRENOSNÉ STROJE
Prenosné stroje na profesionálne čistenie potrubí s malým priemerom poháňané
buď benzínovým alebo tichým elektrickým motorom.
PRÍVESNÉ STROJE
Všestranné prívesné jednotky sú k dispozícii nebrzdené s maximálnou nosnosťou
750 kg alebo brzdené systémy s výkonom pre najťažšie práce.
STROJE DO DODÁVKY
Stroje pre profesionálnych používateľov. Od kompaktného zariadenia AquaJet
vhodného pre malé vozidlá až po vrchol našej rady ProfiJet pre najnáročnejšie aplikácie.

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

MiniJet

25 – 100 mm
Motor a čerpadlo 30 kg
Hadicový navijak 26 kg
HD30 130 bar / 30 l/min

MINIJET A
HD30

PROFESIONÁLNE ČISTENIE ODTOKOV
AŽ DO 200 MM

P

40 – 200 mm

90 kg
HD30 100 bar / 40 lpm

P

40 – 200 mm

100 kg
STAGE V

MiniJet
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MINIJET
MiniJet je vysokotlakový tryskový stroj na rezidenčné a ľahké komerčné použitie. Je vybavený
tichým a výkonným elektromotorom a profesionálnym čerpadlom, ktoré je ideálne na čistenie
odtokov od 25 do 100 mm.
MiniJet sa ľahko prepravuje po schodoch alebo vo výťahu. Motor alebo čerpadlo je možné
ľahko demontovať a použiť samostatne (s hadicou NW 5) z navijaka hadice, čo znamená,
že pri obmedzenom pracovnom priestore môžete časť navijaka hadice zanechať.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
MiniJet 110 bar / 10 l/min

HD30 130 bar / 30 l/min

HD30 100 bar / 40 l/min

Prevádzkový rozsah

25-100 mm

40-200 mm

40-200 mm

Motor

Electrický (1.8 kW / 230V - 50Hz)

Honda benzín (8 kW)

Honda benzín (8 kW)

Čerpadlo
Rioned/Speck

110 bar / 10 l/min

Vysokotlaková
hadica

20 metrov NW 8 hadica - 1/4”spojka
10metrov NW 5 hadica - 1/8”spojka

40 metrov NW 8

40 metrov NW 10

Hmotnosť

Motor a čerpadlo 30 kg
Navijak hadice 26 kg

90 kg

100 kg

Trysky

2 trysky 1/4” (1 otvorená, 1 slepá)
1 tryska 1/8” (otvorená)

2 trysky 1/4” (1 otvorená, 1 slepá)

2 trysky 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Príslušenstvo

Vysokotlaková pištoľ s 600 mm
tryskovou sacou hadicou s filtrom

Vysokotlaková pištoľ s 600 mm
tryskovou sacou hadicou s filtrom

Vysokotlaková pištoľ s 600 mm
tryskovou sacou hadicou s filtrom

1600 psi / 2,2 gpm 130 bar / 30 l/min 1900 psi / 6,5 gpm 100 bar / 40 l/min 1450 psi / 8,8 gpm

HD30
Mobilný vysokotlakový tryskový stroj HD30 je vybavený benzínovým motorom,
ktorý zaručuje optimálne čistenie malých odtokov do 200 mm. Tento stroj je
vhodný najmä na čistenie domových prípojok, odtokov strešnej vody, kanalizácie
blokovanej mastnotou a priemyselných kanalizácií. Je tiež veľmi efektívny pri
čistení mestského mobiliáru a terás.
HD30môže byť pripojený priamo k prívodu vody, čím odpadá potreba samostatnej
nádrže na vodu. HD30 sa dodáva s dvoma tryskamia vysokotlakovou pištoľou s tryskou.

HD30
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

FlexJet Basic

P

Max 300 mm

Od 370 kg

FLEXJET A
FLEXJET+

NASTAVENIE NOVÉHO ŠTANDARDU
400 litrov
FlexJet Standard

FlexJeta FlexJet+ sú kompaktné prívesy so silným čerpadlom vhodné na profesionálne
odblokovanie a čistenie odtokov a kanalizácii do 300mm (FlexJet) alebo 350 mm (FlexJet+).
Príves je vhodný pre profesionálne upratovacie firmy, samosprávy, stavebné firmy a vodné
hospodárstvo.

P

Max 300 mm

Od 390 kg

400 litrov
FlexJet+

P

Max 350 mm

Od 430 kg

550 litrov
STAGE V

Ergonomická pracovná výška
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INTELIGENTNÝ DIZAJN
Vďaka efektívnemu a modernému dizajnu má FlexJet nízky odpor vzduchu. Vďaka použitiu
vysokopevnostnej ocele a syntetickéhomateriálu zostáva celková hmotnosť nízka, čo
umožňuje prenášať viac vody.
Ľahký FlexJet je možné prepravovať prakticky všetkými typmi vozidiel so štandardným
vodičským preukazom. FlexJet má vďaka svojim kompaktným rozmerom vynikajúce
vlastnosti v držaní a manévrovaní na ceste. Flexjet + je brzdený príves. Navijaky na hadicu
sú namontované v ideálnej pracovnej výške pre maximálny komfort obsluhy. Vodič má
vzadu plnú kontrolu nad strojom. FlexJet má integrovanú nádrž na vodu s objemom 400
litrov s veľkou skrinkou na náradie a uzamykateľným krytom. FlexJet+ zadrží 550 litrov vody.
STABILNÝ, ALE FLEXIBILNÝ
Inovatívna konštrukcia nádrže na vodu (plná aj prázdna) zaisťuje stabilné držanie zabraňovaním
kývania počas jazdy. Príves je užívateľsky príjemný a je k dispozícii v rôznych tlakových
a prietokových kapacitách. Ako už naznačuje názov, tento stroj je možné flexibilne používať
a je vhodný na čistenie drenáže a povrchov.
Priestor pre motorové čerpadlo FlexJet + je uzavretý a dodávaný s izolačným materiálom
spomaľujúcim horenie spolu so špeciálnym chladiacim systémom. FlexJet + je silne tlmený
hlukom. Kryt môže zostať zatvorený počas prevádzky aj počas prepravy, t.j., že stroj zostáva
zbavený nečistôt a solí od cesty.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
FlexJet

FlexJet+

Pracovný rozsah

Max 300 mm

Max 350 mm

Verzia

Nebrzdený, s voliteľným krytom

Brzdený, s krytom

Motor

Honda benzín (15 kW / 20 hp)

Honda benzín (15 kW / 20 hp)
Honda benzín (18 kW / 24 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

150 bar / 45 l/min

Honda benzín (15 kW / 20 hp)

2200 psi / 10 gpm

140 bar / 60 l/min
150 bar / 45 l/min
150 bar / 55 l/min

2000 psi / 13 gpm
2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Honda benzín (18 kW / 24 hp)
150 bar / 45 l/min
150 bar / 55 l/min

2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Regulátor tlaku

Speck čerpadlo s automat. bypassom

Speck čerpadlo s automat. bypassom

Nádrž na vodu

400 litrov

550 litrov

Palivová nádrž

15 litrov

15 litrov

Plniaca hadica

35 metrov NW 19

35 metrov NW 19

Vysokotlaková hadica

50 metrov NW 13 (1/2”)

60 metrov NW 13 (1/2”)

Vysokotlakový hadicový naviják

Manuálne

Manuálne

Hmotnosť

Od 370 kg

Od 430 kg

Rozmery (DxŠxV)

2815 x 1375 x 1320 mm

3070 x 1375 x 1320 mm

Trysky

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba

Biela (RAL 9001), ďalšie farby voliteľne k dispozícii

MOŽNOSTI
Diaľkové ovládanie

RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)

RioPulse pulzátor

Nastavením čerpadla sa prepúšta voda v impulzoch cez hadicu

Extra dĺžka hadice

60 alebo 80 metrov NW 13 (1/2”) Max. prietoková hadica namiesto 50 metrov

Hydraulický pohon (+)

Hydraulicky poháňaný navijak

2. navijak na vysokotlakovú hadicu (+)

Plniaca cievka prevedená na druhý hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru (len FlexJet+)

Navijak hadice s voľnobežkou mechanický (+)

RioFree mechanická voľnobežka na navijaku na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu

Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu

Ľahké kolesá

Kolesá z ľahkých kovov namiesto štandardných

Kompaktný a ľahký
Moderný dizajn, jednoduché použitie
Integrované nádrže na vodu
K dispozícii niekoľko konfigurácii
Pre odtoky a kanalizácie do 350 mm
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

MULTIJET

P

Max 450 mm

ODOLNÝ, VYSOKOKAPACITNÝ
TLAKOVÝ PRÍVES

Od 980 kg

800 litrov

Rioned MultiJet je vysokotlakový tryskový príves navrhnutý a vyrobený s využitím najnovšej
technológie a je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov a stok do 450 mm. Výkonný
MultiJet je najtichší tryskový stroj namontovaný na prípojnom vozidle vo svojej triede vďaka
vodou chladenému naftovému alebo benzínovému motoru, špeciálnemu výfukovému
systému a uzavretej karosérii.

STAGE V

MAXIMÁLNA VIDITEĽNOSŤ
MultiJet má dve integrované pripojené 400 litrové nádrže na vodu. Jedinečný dizajn a nízke
ťažisko zaisťujú vynikajúce jazdné vlastnosti a stabilitu na ceste. Po vyklopení zostane navijak
hadice v stroji, čím sa minimalizujú prekážky na ceste a zabráni sa tak nehodám. Umiestnenie
svetiel zaručuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť.
RÁM A DIZAJN
Nové ťažké ťažné zariadenie a podvozok sú vyrobené tak, aby odolali mnohoročnému
intenzívnemu používaniu, robustná konštrukcia otočného mechanizmu navijaka hadice
zaisťuje bezproblémovú prevádzku po celú dobu životnosti stroja. Všetky prémiové stroje
Rioned sú vybavené bezpečnostnými systémami, ktoré maximalizujú životnosť hlavných
komponentov MultiJet.
Aerodynamický dizajn vozidla MultiJet prispieva k zabezpečeniu nižšej spotreby paliva
ťažného vozidla. Hladiny hluku sú znížené na absolútne minimum použitím systému
výmenníka tepla na chladenie motora. Dve integrované a uzamykateľné priehradky
na náradie poskytujú dostatok úložného priestoru pre náradie a ďalšie vybavenie.
NOVÁ KONŠTRUKCIA OTOČNÉHO NAVIJAKA HADICE
Otočný navijak hadice sa teraz natáča o viac ako 90° + 180° a ďalej od zadnej časti stroja,
aby bol za každých okolností vytvorený optimálny pracovný komfort. Navijaky na hadicu
sú chránené krytom stroja, čo zaisťuje bezproblémovú prácu v období mrazu.
800 litrov vody k dispozícií

Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na MultiJet je nielen najľahšou hadicou
svojho druhu na trhu, ale tiež zaisťuje minimálnu tlakovú stratu vďaka hladkému vnútornému
povrchu a rozšírenému vnútornému priemeru. Vďaka novej hadici sa efektívny výkon nového
MultiJet ďalej zvyšuje a zaisťuje väčší pracovný tlak na tryske.
Pre samostatnú obsluhu je k dispozícii rádiové diaľkové ovládanie s rozprašovacím lúčom
na vyčistenie povrchu vozovky od ropných škvŕn a nečistôt.

90° + 180° otočný navijak hadice
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MOŽNOSTI

Pracovný rozsah

Max 450 mm

Verzia

Brzdený, kryt znižujúci hluk

Diaľkové ovádanie
RioMote

Motor

Kubota benzín WG1605
(33,5 kW / 45 hp) alebo Kubota nafta
D1105 (18,5 kW / 25 hp)

7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie
RioMote (štart/stop motora, regulácia
plynu, štart/stop čerpadla, núdz. zastavenie)

RioPulse pulzátor

Nastavením čerpadla sa prepúšťa
voda cez hadicu

Čerpadlo
Rioned/Speck

Kubota benzín WG1605

Nemrznúca nádrž

30 litr. nemrznúca nádrž namontovaná
na ochranu okruhu vys. tlaku. Vypúšťací
ventil namontovaný na výmenníku tepla

Systém plnenia
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže
vodou z prírod. zdrojov

2. navijak na
vysokotlak. hadicu

Plniaca cievka prevedená na 2. vysokotlak.
hadicový bubon pre prácu s hadicami
malého priemeru

Extra hadice

K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc

Naviják hadice s
voľnobežkou
mechanický

Mechanická voľnobežka RioFree na
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu

Prívodné potrubie s hydr. pripojením
na rýchle naplnenie nádrže

160 bar / 85 l/min
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min
250 bar / 60 l/min

2400 psi / 19 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm
3600 psi / 13 gpm

Kubota nafta D1105
140 bar / 60 l/min 2000 psi / 13 gp
200 bar / 45 l/min 3000 psi / 10 gpm
Regulátor tlaku

Speck s automat. bypassom

Nádrž na vodu

800 litrov (2x 400 litrov)

Palivová nádrž

30 litrov

Plniaca hadica

50 metrov NW 19

Vysokotlaková
hadica

80 metrov NW 13 (1/2”), NW 16 alebo NW
19 (v záv. od konfigurácie)

Postrekovač

Postrekovač s rotujúcimi tryskami na
vyčistenie ulíc od ropných škvŕn

Naviják VT hadice

Hydraul. pohon, 90°+180° otočný

Ľahké kolesá

Kolesá z ľahkých kovov

Hmotnosť

Od 980 kg (max 1900 kg)

Rozmery (DxŠxV)

3640 x 1840 x 1500 mm

Trysky

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba

žltá (RAL1032), modrá (RAL5010)
alebo biela (RAL 9010)

Veĺký úložný priestor

Robustný a odolný
Na ťažké práce
Patentovaný vysokotlakový navijak otočný o 90° + 180°
Veľmi stabilné držanie na ceste
Nízka hladina hluku

eControl+ ovládací panel
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA
P

Max 300 mm

Od 280 kg

AQUAJET

MALÝ & VÝKONNÝ, VHODNÝ PRE
VŠETKY ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

400 litrov

STAGE V

AquaJet je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov do 300 mm. Vďaka svojmu veľmi
kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti sa zmestí takmer do každej ľahkej dodávky
a pick-upu, ako sú Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy
alebo Peugeot Partner.
AquaJet ponecháva maximálny vnútorný nákladný priestor na uskladnenie náradia
a vybavenia bez prekročenia maximálneho užitočného zaťaženia dodávky. Stroj sa ľahko
inštaluje.
HODNOTA ZA PENIAZE
Výber rôznych motorov, čerpadiel a nádrží na vodu umožňuje spoločnosti Rioned vyrobiť
stroj podľa vašich požiadaviek.
Rioned AquaJet je navrhnutý na ľahkú údržbu, má odnímateľný kryt umožňuje ľahký prístup
k motoru a čerpadlu.
SKVELÁ ERGONÓMIA
Oceľové hadicové bubny a ovládací panel sú namontované v optimálnej pracovnej výške,
čo vám poskytne maximálny komfort obsluhy.
AquaJet je k dispozícii v rôznych konfiguráciách a je možné ho vylepšiť mnohými doplnkami,
ako napríklad rádiovým diaľkovým ovládaním RioMote, pulzačným systémom RioPulse
a pohonom hydraulickej hadicovej cievky.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Prevádzkový rozsah

Max 300 mm

Motor

Honda benzín chladený vzduchom (15 kW / 20 hp)
Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

Honda benzín chladený vzduchom
(15 kW / 20 hp)
140 bar / 60 l/min 2000 psi / 10 gpm
150 bar / 45 l/min 2200 psi / 10 gpm
Honda benzín chladený vzduchom
(18 kW / 24 hp)
150 bar / 55 l/min 2200 psi / 12 gpm
190 bar / 45 l/min 2800 psi / 10 gpm

Regulátor tlaku

Speck s automat. bypassom

Nádrž na vodu

400 litrov

Palivová nádrž

15 litrov

Plniaca hadica

35 metrov NW 19

Vysokotlaková hadica 60 metrov NW 13 (1/2")
Navijak VT hadice

Pevný, manuálne ovládanie

Hmotnosť

Od 280 kg

Rozmery (DxŠxV)

1100 x 950 x 1095 mm

Trysky

2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba

Modrý kryt, čierny kovový rám

MOŽNOSTI

Kompaktná konštrukcia
Nízka hmotnosť
Na výber rôzne konfigurácie motorov, čerpadiel
a vodných nádrží
Jednoduchá údržba
Takmer do každého vozidla

Diaľkové ovládanie

RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové
ovládanie ReMote (regulácia plynu,
štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse pulzátor

Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda
v impulzoch cez hadicu

Ochrana čerpadla

Ochrana proti vyschnutiu s možnosťou
dobehu

Nemrznúca nádrž

30 litrová nemrznúca nádrž
namontovaná na ochranu okruhu VT

Extra nádrž na vodu

2 x 300l nádrž na vodu namiesto
1 x 400l
2 x 400l nádrž na vodu namiesto
1 x 400l

Extra dĺžka hadice

80 metrov NW 13 (1/2”) Max.
prietoková hadica namiesto 60 m.

Systém plnenia
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie
nádrže vodou z prírodných zdrojov

Hydraulický pohon

Hydraulicky poháňaný VT navijak

Navijak hadice s
voľnobežkou
mechanický

Mechanická voľnobežka RioFree na
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu

Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

URBANJET

P

Max 300 mm

Od 440 kg

600 litrov

STAGE V

ČISTENIE ODTOKOV NA VYŠSEJ ÚROVNI
NÍZKA HMOTNOSŤ
Nový UrbanJet je navrhnutý tak, aby vyhovoval najkompaktnejším dodávkovým
vozidlám 3,5 t, ako sú dodávky VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano,
MB Vito alebo podobné. Nový UrbanJet je ideálne vhodný na odblokovanie domových
spojení a prácu v domácich a ľahkých komerčných priestoroch. UrbanJet je k dispozícii
tiež s priemyselným, vodou chladeným naftovým alebo benzínovým motorom
na údržbu potrubí do 300 mm.
VŠETKO ČO POTREBUJETE
UrbanJet sa dodáva ako kompletné balenie vrátane hydraulicky poháňaného
vysokotlakového hadicového navijaka s 60 metrovou ľahkou tryskovou hadicou
MaxFlow a plniaceho navijaka s 35 metrami hadice NW19. Na želanie dodávané
5 alebo 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie umožňuje obsluhu jednou osobou
a umožňuje užívateľovi ovládať čerpadlo (zap/vyp), otáčky motora a núdzové zastavenie.
Funkcia vyschnutia pre ochranu čerpadla s nízkym obsahom vody má funkciu potlačenia,
ktorá umožňuje obsluhujúcemu použiť hydraulický systém na vytiahnutie hadice z odtoku.
UrbanJet je k dispozícii s niekoľkými rôznymi konfiguráciami nádrží pre optimálnu flexibilitu.
eCONTROL + ROZHRANIE
Napriek dostupnej cene je nový UrbanJet vybavený našim oceňovaným užívateľským
rozhraním eControl + s LCD displejom. Zahŕňa mnoho užitočných funkcií a na prvý pohľad
poskytuje plný stav stroja. Systém eControl + tiež poskytuje používateľovi informácie
o chybách stroja na rýchlu diagnostiku porúch.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Prevádzkový rozsah

Max 300 mm

Motor

Kubota bafta D1105 (18.5
kW/25 hp) or Kubota benzín industrial
WG972 (24 kW/32 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

Kubota nafta D1105
200 bar / 45 l/min 3000 psi / 10 gpm
140 bar / 60 l/min 2000 psi / 13 gpm
Kubota benzín industrial WG972
200 bar / 55 l/min 3000 psi / 12 gpm
140 bar / 70 l/min 2000 psi/ 15 gpm

Ochrana čerpadla

Ochrana proti chodu na sucho
s možnosťou dobehu

Regulátor tlaku

Speck čerp. s automat. bypassom

Nádrž na vodu

2 x 300 litrov (600 litrov spolu)

Palivová nádrž

30 litrov

Plniaca hadica

35 metrov plniacej hadice

Vysokotlaková hadica 60 metrov NW 13 (1/2”)

Zmestí sa do väčšiny
vozidiel do 3.5 t
Ovládací panel eControl+
s ukazovateľom stavu stroja
Hydraulicky poháňaný navijak
na vysokotlakovú hadicu-štandard
Voliteľne vybavené rádiovým
diaľkovým ovládaním pre obsluhu
jednou osobou

Rádiový ďidaľkový ovládač RioMote voliteľne
dostupný

Navijak VT hadice

Pevný navijak na hadicu, ovládaný hydraulicky

Ovládanie

Rioned eControl+ s LCD displejom,
výstražnými svetlami, počítadlom hodín
a výstrahou servisného intervalu

Hmotnosť

Od 440 kg

Rozmery (DxŠxV)

1305 x 1240 x 1195 mm

Trysky

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Farba

Modré kryty, čierny kovový rám

MOŽNOSTI
Diaľkové ovládanie

5 alebo 7 kanálové rádiové diaľkové
ovládanie RioMote (regulácia plynu,
štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse pulzátor

Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda
v impulzoch cez hadicu

Nemrznúca nádrž

30 l. nemrznúca nádrž na ochranu
okruhu VT. Vypúšťací ventil
namontovaný na výmenníku tepla

Extra vodná nádrž

2 x 400 al. 4 x 300 litrov vodnej
nádrže namiesto 2 x 300 litrov

Extra dĺžka hadice

80 metrov NW 13 (1/2”) Max priet.
hadica namiesto 60 metrov

Systém plnenia
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie
nádrže vodou z prírodných zdrojov

Naviják hadice s
voľnobežkou
mechanický

Mechanická voľnobežka RioFree na
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu

Prívodné potrubie s hydrantovým
pripojením na rýchle naplnenie nádrže

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Kompaktná konštrukcia s priestorom pre
kameru a nástroje

13

NOVÝ
VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET

P

Max 450 mm

Od 530 kg

600 litrov
STAGE V

TURBO
MOTOR

PREKROČENIE VŠETKÝCH OČAKÁVANÍ
V DIZAJNE, VÝKONNOSTI, POUŽITEĽNOSTI
A SPOĽAHLIVOSTI UŽÍVATEĽA
Rioned CityJet určuje štandard v dizajne, výkone a spoľahlivosti. Je to najkompaktnejší
stroj vo svojej triede a tisíce používateľov po celom svete sa denne spoliehajú na stroj
CityJet. Úplne nový CityJet obsahuje celý rad inovatívnych nových funkcií, ktoré zvyšujú
funkčnosť stroja a ponúkajú vynikajúcu ergonómiu.
Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť maximalizujú nosnosť vozidla.
EFEKTÍVNEJŠÍ
Cievka vysokotlakovej hadice sa otáča o 180° pre optimálnu prácu za každých okolností.
Nový navijak na hadicu bol rozšírený tak, aby pojal až 140 metrov vysokotlakej hadice
s priemerom 1/2 ”alebo 120 metrov s priemerom 5/8”. Nový elektrický uzamykací
mechanizmus na cievke hadice predstavuje významné zlepšenie užívateľskej
prívetivosti a bezpečnosti.
Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje možné navinutie navijaka hadice bez trenia
hydrauliky. Táto vlastnosť významne znižuje námahu potrebnú na ovládanie navijaka.
Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na CityJet je nielen najľahšou
hadicou vo svojej triede. Zaisťuje tiež minimálnu stratu tlaku vďaka hladkému
vnútornému povrchu a rozšírenému vnútornému jadru. To vedie k zvýšeniu efektívneho
pracovného tlaku o 12% na tryske.
OPTIMÁLNY PRE POUŽÍVATEĽA
CityJet sa hodí pre najobľúbenejšie vozidlá ako Mercedes-Benz Vito, Volkswagen
Crafter a Ford Transit. Moderné, novo navrhnuté kryty chránia používateľa pred
rotujúcimi časťami a znižujú hladinu hluku stroja na minimum. Kryty je možné, v prípade
servisu, ľahko demontovať.

Mechanická voľnobežka RioFree na cievke
hadice na navíjanie bez odporu

Vďaka ľahkej palivovej nádrži a špeciálnemu zdvihu vysokozdvižného vozíka je nový
CityJet mimoriadne optimálny pre používateľa.
AUTO
CityJet môže byť dodávaný s benzínovým alebo dokonca s elektrickým motorom.
K dispozícii je tiež verzia s vývodovým hriadeľom (PTO) pre montáž do Mercedes
Benz Sprinter. Všetky systémy obsahujú celý rad inovatívnych funkcií, ktoré maximalizujú
výkon a užívateľskú prívetivosť. CityJet benzín má patentovaný systém na
ochladenie výfuku stroja.

Široký 180° otočný naviják hadice pre
max. 140 metrov 1/2 ”hadice
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Prevádzkový rozsah

Max 450 mm

Motor

Kubota benzín industrial WG972
(23 kW / 30 hp), Kubota benzín WG1605
(42,5 kW / 57 hp) al. Kubota nafta, common rail
turbo V1505-CR T (33 kW / 44 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

Kubota benzín industrial WG972
150 bar / 70 l/min
200 bar / 60 l/min

2200 psi / 15 gpm
3000 psi / 13 gpm

Kubota benzín industrial WG1605
320 bar / 46 l/min
250 bar / 60 l/min
160 bar / 85 l/min
270 bar / 54 l/min
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm

Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T
320 bar / 46 l/min
250 bar / 60 l/min
160 bar / 85 l/min
270 bar / 54 l/min
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min

180 ° otočný naviják hadice
Ovládací panel eControl +
Vysoký výkon
Ľahký
Veľkokapacitný hadicový navijak
pre hadicu až 140 metrov
Elektrický zaisťovací mechanizmus
navijaka hadice

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm

Ochrana čerpadla

Ochrana proti chodu na sucho s dobehom

Regulátor tlaku

Speck čerpadlo s automat. bypassom

Nádrž na vodu

600 litrov (2 x 300 litrov)

Palivová nádrž

30 litrov

Plniaca hadica

50 metrov NW 19

Pripojenie hydrantu
na nádrž

Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením
na rýchle naplnenie nádrže

Vysokotlaková
hladica

80 metrov NW 13 (1/2”) alebo NW 16
(v závislosti od konfigurácie)

Navijak VT hadice

Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree,
otočný o 180°

Hmotnosť

Od 530 kg

Rozmery (DxŠxV)

1335 x 1240 x 1195 mm

Trysky

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba

Cievka na hadicu modrá, čierny rám

MOŽNOSTI
Diaľkové ovládanie

7-kanálové diaľkové ovládanie RioMote (štart/
stop motora, regulácia plynu, štart/stop
čerpadla, núdz. zastavenie

RioPulse pultátor

Nastavením pumpy prepúšťajte vodu
v impulzoch cez hadicu

Nemrznúca nádrž

30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na
ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil
namontovaný na výmenníku tepla

Extra nádrž na vodu

2 x 400 alebo 4 x 300 litrov nádrže na
vodu namiesto 2 x 300litrov

Extra dĺžka hadice

Ďaľšie dĺžky hadíc k dispozícii

Systém plnenia
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže
vodou z prírodných zdrojov

2. navijak na VT
hadicu

Plniaca cievka prevedená na 2. VT bubon pre
prácu s hadicami malého priemeru

Elektrické ovládanie
hladiny vody

Automatický systém na otvorenie a zatvorenie
plniacej linky stroja, ak voda dosiahla min.
alebo max. hladinu v nádrži

RioMeter počítadlo

Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie
dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku

Diaľkové ovládanie
navijaka hadice

Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou
rádiového diaľkového ovládača
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET PTO
Max 350 mm

Od 500 kg

600 litrov
STAGE V

POHÁŇANÝ MB SPRINTEROM
AUTO
PTO CityJet (pomocný náhon) je poháňaný motorom vozidla. Sofistikovaný
hydraulický systém znižuje výkon hriadeľa poháňaného vozidlom, aby umožnil
vysokotlakovému čerpadlu vykonávať svoju prácu, takže nie je potrebný samostatný
spaľovací motor alebo iný motor. Tento pohon, nainštalovaný v novej dodávke,
spĺňa všetky zákonné environmentálne požiadavky.
VOZIDLÁ
PTO CityJet je možné zabudovať do vozidla Mercedes Benz Sprinter (3,5 al. 5 ton),
ktoré je vybavené továrenskými doplnkami Mercedes PTO. Pohon tejto dodávky
zahŕňa prevodovú skriňu, ktorá poskytuje priamy výkon.
VYBAVENIE
PTO CityJet je vybavený ovládaním Riomote a ovládacím panelom eControl+. Stroj
je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu, 180° otočným
navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami MaxFlow HP
a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.
VÝHODY
CityJet s pohonom PTO na dodávke EURO-6 spĺňa všetky ekologické predpisy.
Celková hmotnosť je nižšia ako hmotnosť stroja so spaľovacím motorom.
Hladina hluku je nižšia ako u stroja so spaľovacím motorom, čo je veľkou výhodou
napríklad pri práci v noci.
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TECHNICKĚ ŠPECIFIKÁCIE
Prevádzkový rozsah

Max 350 mm

Motor

Poháňaný motorom vozidla

Čerpadlo Rioned/
Speck

200 bar / 60 l/min
160 bar / 75 l/min

3000 psi / 13 gpm
2400 psi / 17 gpm

Rôzne kapacity, v závislosti od výkonu dostupného z vozidla

Ochrana čerpadla

Ochrana proti chodu nasucho s bypassom

Regulátor tlaku

Speck čerpadlo s automatickým bypassom

Nádrž na vodu

600 litrov (2x 300 litrov)

Plniaca hadica

50 metrov NW 19

Napevno pripojená
plniaca hadica

Napevno pripojená plniaca hadica s hydrantovým
pripojením na rýchle naplnenie nádrže

Vysokotlaková hadica 80 m NW 13 (1/2") alebo 80 m NW 16
Navijak VT hadice

Otočný o 180 °, hydraulický a vybavený
voľnobežkou RioFree

Hmotnosť

Od 500 kg

Rozmery (DxŠxV)

1335 x 1240 x 1195 mm

Trysky

2 x ½" (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba

Modrá/čierna

MOŽNOSTI

Navrhnutý pre MB Sprinter
Nízka údržba
Nízka hlučnosť

Diaľkové ovládanie

7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote
(štartovanie / zastavenie motora, regulácia plynu,
zapnutie / vypnutie čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse Pulzátor

Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v
impulzoch cez hadicu

Nemrznúca nádrž

30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na
ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil
namontovaný na výmenníku tepla

Extra nádrž na vodu

4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto
2 x 300litrov

Extra dĺžka hadice

Ďaľšie dĺžky hadíc k dispozícii

Systém plnenie
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou
z prírodných zdrojov

2. navijak na VT
hadicu

Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový
bubon pre prácu s hadicami malého priemeru

Elektrické ovládanie
hladiny vody

Automatický systém na otváranie a zatváranie
plniaceho potrubia vášho stroja, ak voda
dosiahla minimálnu alebo maximálnu
hladinu v nádrži

Počítadlo hadíc
RioMeter

Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie
dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku

Prevádzka hadicového Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou
rádiového diaľkového ovládača
navijaka
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

eCITYJET
Max 350 mm

Od 690 kg

BUDÚCNOSŤ ČISTENIA KANÁLOV
ZAČÍNA DNES
Zoznámte sa s prvým plne elektrickým vysokotlakovým čistiacim zariadením
na kanalizáciu pre potrubia s priemerom až 350 mm. eCityJet má všetky vlastnosti
konvenčného CityJet a spĺňa všetky súčasné aj budúce ekologické normy.

600 litrov
STAGE V

NULOVÁ EMISIA
Plne elektrický CityJet využíva najmodernejšie technológie a je vybavený silným
elektromotorom poháňaným mimoriadne účinným akumulátorom. To znamená,
že stroj produkuje nulové emisie, vďaka čomu je eCityJet ideálne vhodný na použitie
v centrách miest, kde platia prísne emisné požiadavky, a v oblastiach, ktoré sú úplne
alebo čiastočne uzavreté. eCityJet má všetky vlastnosti bežného stroja na naftu
a je o niečo ťažší. Prázdny stroj váži približne 690 kg. Stroj je má podobné rozmery
ako CityJet na naftu, takže je vhodný pre väčšinu dodávok (napríklad Mercedes Vito
alebo Sprinter alebo Ford Transit).
VÝKON
Výkon eCityJet nie je horší ako výkon naftových strojov. Stroj je ideálne
vhodný na odblokovanie rúrok do 350 mm. S plne nabitými batériami a priemerným
pracovným dňom môžete s eCityJet pracovať celý deň bez toho,
aby ste ho medzi úlohami nabíjali.
BATÉRIE
ECityJet je vybavený šiestimi 5 kWh batériami. Batérie sa nabíjajú pomocou bežného
sieťového napájania z obyčajnej sieťovej zásuvky. Doba nabíjania šiestich batérií
je približne osem hodín.
KOMPLETNÝ
ECityJet sa dodáva s ovládacím panelom eControl +. Navíjanie a odvíjanie sa vykonáva
elektricky. Nie je použitá žiadna hydraulická kvapalina, čo znižuje dopad na životné
prostredie. Stroj je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu,
135° otočným navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami
MaxFlow HP a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.

Holandská spoločnosť Van der Velden
otestovala eCityJet:
„Intenzívne sme testovali elektrický CityJet
v centre Amsterdamu a dokázali sme so
strojom pracovať dva dni bez toho, aby
sme medzitým museli nabíjať batérie.”
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Bez emisií
Ideálne na prácu v zónach s veľmi nízkymi
emisiami a na vnútorné použitie
Poháňaný efektívnym akumulátorom
ČISTÉ & ZELENÉ RIEŠENIE
S eCityJet ste pripravení na budúcnosť. V nasledujúcich rokoch
sa bude čoraz viac klásť dôraz na obmedzenie emisií NOx,
pevných častíc a CO2. eCityJet vám už teraz poskytuje značnú
výhodu, pokiaľ ide o zákazníkov, ktorí uprednostňujú prácu
šetrnú k životnému prostrediu. Ďalšou výhodou je, že stroj
je tiež podstatne tichší ako stroj s naftovým motorom, čo je
dôležitý faktor napríklad pri práci v noci. Stroje sa ľahko
udržiavajú, čo z dlhodobého hľadiska určite prinesie značné
úspory.

Prevádzkový rozsah

Do 350 mm

Motor

Elektrický motor

Batérie

30 kWh batéria

Čerpadlo
Rioned/Speck

160 bar / 75 l/min 2300 psi / 17 gpm
200 bar / 60 l/min 3000 psi 13 gpm
300 bar / 37 l/min 4350 psi / 9 gpm

Ochrana čerpadla

Ochrana proti chodu na sucho
s možnosťou dobehu

Regulácia tlaku

Speck čerpadlo s automatickým
bypassom

Nádrž na vodu

600 litrov (2x 300 litrov)

Plniaca hadica

50 metrov NW 19

Napevno pripojená
plniaca hadica

Napevno pripevnená plniaca hadica s
hydrantovým pripojením na rýchle
naplnenie nádrže

Vysokotlaková
hadica

80 metrov NW 13 (1/2”) alebo NW 16
(5/8”) hadica

Navijak VT hadice

Otočné o 180°, elektricky ovládané a
vybavené voľnobežkou RioFree

Hmotnosť

690 kg

Rozmery (DxŠxV)

1615 x 1240 x 1195 mm

Doplnky

Wapkovacia pistoľ s tryskou

Trysky

2x ½” (1 otvorená, 1 slepá)

Farba

Modrá/čierna

MOŽNOSTI
Ďiaľkové ovládanie

7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie
RioMote (štart/stop motora, regulácia
plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)

RioPulse pulzátor

Nastavením čerpadla sa voda prenáša
pulzne cez hadicu

Nemrznúca nádrž

30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná
na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil
namontovaný na výmenníku tepla

Extra dĺžka hadice

Dostupné ďaľšie dĺžky hadice

Systém plnenie
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže
vodou z prírodných zdrojov

2. navijak na
VT hadicu

Plniaca hadica prevedená na druhý
hadicový bubon pre prácu s hadicami
malého priemeru

Elektrické ovládanie
hladiny vody

Automatický systém na otváranie a
zatváranie plniaceho potrubia vášho
stroja, ak voda dosiahla minimálnu
alebo maximálnu hladinu v nádrži

RioMeter počítadlo
hadíc

Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na
zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je
privádzaná do odtoku

Diaľkové ovládanie
navijaka hadice

Navíjanie zapínanie a vypínanie
pomocou diaľkového ovládača
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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

PROFIJET T4
Max 600 mm

Od 800 kg

600 litrov
STAGE V

NAJVÝKONNEJŠIE STROJE
NA VRCHOLE DOSAHU
ProfiJet T4 je náš vrchol v ponuke dieselových motorov. Je navrhnutý tak, aby pracoval
dlho a dobre. Ponúka bezkonkurenčnú užívateľskú prívetivosť a obsahuje množstvo
inovatívnych funkcií, vďaka ktorým bude vaša práca ľahšia a efektívnejšia. Ocenené
užívateľské rozhranie eControl + je štandardne vybavené, poskytuje vám užitočné funkcie
a na prvý pohľad poskytuje úplnú aktualizáciu stavu vášho systému. Na želanie dodávaný
elektrický systém regulácie hladiny vody automaticky otvára a zatvára prívodný ventil
nádrže pri minimálnej alebo maximálnej hladine vody.
Štandardne je namontované počítadlo hadíc, ktoré udáva dĺžku používanej tryskovej hadice.
BEZPEČNÝ MOTOR
Úroveň 4 (USA) a emisná trieda 5 (Európa) sú právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby
priemyselné naftové motory znižovali účinky na životné prostredie v súvislosti
s výfukovými emisiami. Tieto nariadenia požadujú zníženie tuhých častíc (PM) a oxidov
dusíka (NOx). Všetky novénecestné naftové motory musia vyhovovať týmto novým
predpisom. Nový ProfiJet T4 je poháňaný palivovo úsporným turbomotorom Kubota V2403CR so zabudovaným katalyzátorom a filtrom pevných častíc.
VÝKONNÝ, AJ KOMPAKTNÝ BALÍK
ProfiJet T4 V2403-CR T s výkonom 65 koní vám umožní zvládnuť aj tie najnáročnejšie
práce s 280 bar/ 80 l/min. Model s vysokým prietokom poskytuje 130 l/min a tlak 160 bar.
Ľahký rám je vyrobený z extra pevného hliníka a je navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine
úžitkových vozidiel. Dve samostatné nádrže na vodu sú vzájomne prepojené, aby
sa optimalizovala stabilita cesty a jazdný komfort.

Motor so zabudovaným filtrom pevných
častíc a katalistom

Otočný navijak hadice
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Prevádzkový rozsah

Max 600 mm

Motor

Kubota nafta, common rail turbo
V2403-CR T (49 kW / 65 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

280 bar / 80 l/min 4100 psi / 18 gpm
160 bar / 130 l/min 2300 psi / 29 gpm

Ochrana čerpadla

Ochrana proti chodu na sucho
s možnosťou dobehu

Regulátor tlaku

Speck čerpadlo s aut. bypassom

Vodná nádrž

2 x 300 litrov (600 litrov spolu) alebo
2 x 400 litrov (800 litrov spolu)

Palivová nádrž

30 litrov

Plniaca hadica

35 metrov

Vysokotlaková hadica 80 metrov NW 13, NW 16 al. NW 19

Palivovo úsporný motor úrovne/emisnej
tr. 5 spĺňajúci súčasné a budúce
emisné predpisy
Unikátny otočný navijak
vysokotlakovej hadice
Používateľské rozhranie eControl+
s integrovanou hadicou počítadla metrov

Navijak VT hadice

Hydraulický pohon s voľnobežkou
RioFree, výkyvný o 90° + 180°

Ovládanie

Výbava eControl+ s LCD displejom,
výstražnými svetlami, počítadlom hodín
a výstrahou servisného intervalu
ProfiJet T4 má počítadlo dĺžky hadice
na zobrazenie dĺžky hadice, ktorá je
privádzaná do odtoku.

Hmotnosť

Od 800 kg

Rozmery (DxŠxV)

1736 x 1383 x 1186 mm

Trysky

2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Farba

Modrá farba, čierny hliníkový rám

MOŽNOSTI
Diaľkové ovládanie

7 kanálové rádiové diaľkové ovládanie
RioMote (štart/stop motora, regulácia
plynu, štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse Pulzátor

Nastavením pumpy prepúšťajte vodu
v impulzoch cez hadicu

Nemrznúca nádrž

30 l. nemrznúca nádrž namontovaná
na ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil
montovaný na výmenníku tepla

Extra nádrž na vodu

4 x 300l alebo 2 x 400l Nádrž na
vodu namiesto 2 x 300l.

Extra dĺžky hadíc

K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc

Systém plnenia
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže
vodou z prírodných zdrojov

2. navijak na
Plniaca cievka prevedená na druhý VT
vysokotlakovú hadicu hadicový bubon pre prácu s hadicami
malého priemeru
Elektrické ovládanie
hladiny vody

Automatický systém na otvorenie a
zatvorenie plniacej linky vášho stroja,
ak voda dosiahla minimálnu alebo
maximálnu hladinu v nádrži

RioSpindel

Autom. vedenie hadice RioSpindel
na 1. navijaku na VT hadicu

Diaľkové ovládanie
navijaka hadice

Navíjanie zapínanie a vypínanie
pomocou rádiového diaľkového ovládača
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČKY

MOŽNOSTI
ROZŠÍRENÉ FUNKČNOSTI VÁŠHO
TLAKOVÉHO STROJA
RIOMOTE
Vďaka rádiovému diaľkovému ovládaniu RioMote môže váš tryskový stroj ovládať
jeden človek. S 5-kanálovým diaľkovým ovládačom RioMote na našich benzínových
tryskách a UrbanJet môžete čerpadlo zapnúť alebo vypnúť a zvýšiť alebo znížiť
otáčky motora. Okrem toho je na našich ďaľsích strojoch k dispozícii 7-kanálové
rádiové diaľkové ovládanie, čo znamená, že môžete tiež zapnúť alebo vypnúť motor.
K dispozícii je tiež núdzové zastavenie s funkciou automatického resetovania
pre max. bezpečnosť.
Diaľkové ovládanie RioMote má obrovský prevádzkový rozsah a vďaka dodanej
extra batérii môžete pracovať nepretržite.
RIONED PRÍSLUŠENSTVO
Zvýšte svoju efektivitu pomocou celého radu príslušenstva. Ponúkame kompletný
sortiment dýzových trysiek pre všetky typy aplikácií. Od štandardných a rotačných
trysiek až po hydraulické rezačky koreňov a špeciálne trysky na odstránenie pôdy.
Na predĺženie životnosti vašej vysokotlakovej hadice môžeme dodať prívodné trubice
a valčeky hadice. Odsávacie Venturi zariadenie je jednoduchý nástroj na vyprázdnenie
zaplavených pivníc bez nutnosti použitia samostatného sacieho čerpadla.
Ďalšie informácie nájdete na www.rioned.ant.sk

OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM
Silné zimné podmienky môžu vážne poškodiť dôležité súčasti tryskového stroja.
Rioned ponúka protimrazový systém s nádržou, aby sa zabránilo extrémnemu
poškodeniu počasím.

PULZÁTOR
Pulzátor je nastavenie čerpadla, ktoré nepretržite prerušuje tok vody a vysiela
impulzy vody cez hadicu.
Úsporu vody je možné dosiahnuť až 80%, pričom sa šetrí čas, pretože pulzný pohyb
dodáva vysokotlakovú hadicu rýchlo a efektívne do potrubia.

22

ELEKTRONICKÁKONTROLA VODNEJ HLADINY
Automatický systém kontroly hladiny vody automaticky otvorí plniaci ventil, ak je
hladina vody nízka, a tiež uzavrie prívod napájania, ak hladina v nádrži dosiahla
maximum. Táto možnosť umožňuje používateľovi nepretržite plniť a pracovať
bez prerušenia po pripojení k vodovodnému kohútiku.

VENTURI SYSTÉM PLNENIA NÁDRŽE
Venturi systém vytvára sací tlak v nádržiach na čistú vodu, čo vám umožňuje
plniť vodu z jazier a kanálov pri vysokej rýchlosti.

RIOFREE (VOĽNOBEŽKY)
Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje, že je možné naviják hadice navinúť
bez trenia hydraulického systému. Táto vlastnosť významne znižuje námahu
potrebnú na ovládanie navijaka hadice. Štandardne na našich modeloch
CityJet a ProfiJet T4.

RIOMETER POČÍTADLA HADICE
Počítadlo hadíc Riometer poskytuje presné informácie o tom, ako ďaleko je
tryska zasunutá do odtoku. Je to užitočné najmä pri dlhších prevádzkach alebo
keď je odtok už čiastočne vyčistený. Počítadlo je presné do c. 2% na 100 metrov.

MAX. PRIETOKOVÁ HADICA
S využitím najnovšej technológie vyvinula spoločnosť Rioned nový
typ ľahkej vysokotlakovej kanalizačnej hadice s väčším vnútorným
priemerom. To optimalizuje prietok vo vnútri hadice a významne znižuje
tlakovú stratu bez toho, aby saznížil pracovný alebo prasknutý tlak.
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