
233

8

PŘEDNOSTI
n  Možná montáž nebo nástavba na různé typy vozidel
 Svobodný výběr vozidla
n Zamezeno překročení otáček čerpadla
 Omezení počtu otáček
n Čištění trubek od 40 mm  
   Pojízdný naviják hadice pro malé průměry
n Nezávislost na motoru vozidla, a tím nízké náklady  
 na údržbu a malé údržbové časy 
 Vlastní pohonný agregát, není nutný přídavný pohon

PŘEDNOSTI
n Kontejnerová konstrukce 
 ROJET® je možné kdykoliv namontovat na jiné vozidlo
n Skvělý servis
 Záruka 12 měsíců na motor, čerpadlo a hydrauliku,
 zaručené dodávky náhradních dílů díky sériové výrobě. Jasné  
 vymezení záruky mezi výrobcem zařízení a výrobcem vozidla
n  Nenáročné na údržbu, dlouhá životnost motoru, čerpadla 

a hydrauliky
 Vysoce kvalitní a solidní konstrukce
n Umožňuje práci s mycí pistolí např. pro plošné čištění,
 čištění fasád, dvorů a vozidel. Zabudovaný ventil přepínání  
 tlaku

 

ROJET® 30/130 
Vysokotlaké zařízení pro číštění potrubí Ø 40 - 200 mm

Profil produktu

TECHNICKÁ DATA

 Pohon: Čtyřtaktní benzínový motor, vzduchem  
  chlazený jednoválec, elektrický start, výkon  
  9,5 kW (13 HP), normální benzin 
 Akumulátor: 12 Volt, 36 Ah
 VT čerpadlo: 3-plunžrové čerpadlo,,  
  výkon 30 l/min - 130 bar
 Nádrž na vodu: Plastová, objem 200 litrů
 VT naviják hadice:  Naviják z ušlechtilé oceli, otočný průchod 

vody, ruční pohon
 Naviják plnicí hadice:  Naviják z ušlechtilé oceli, otočný průchod 

vody, ruční pohon
 Vysokotlaká hadice: DN 12, délka 50 m (přípojka R 1/2”)
 Plnicí hadice: DN 19, délka 50 m (přípojka R 1/2”)
 Dodáme včetně: Vysoce výkonná tryska 1/2”
 Přívěs: Skříňový přívěs, nebržděný
 Zakrytí: Plachta a oblouky kostry, výška 800 mm
 Celkové rozměry: 2.520 x 1.480 x 1.700 mm (D x Š x V)
 Povolená celková
 hmotnost: 550 kg
 Dodáme včetně: 1 ks parkovací podpěra

ROJET®  
Vysokotlaká čisticí zařízení
Profesionální čisticí zařízení 

Inovativní ale na trhu etablovaná technologie čištění. Uživatelsky  
příjemná konstrukce s optimálním poměrem mezi specifickým  
výkonem a provozním tlakem pro nejlepší výsledky. K dostání  
v mnoha variantách a provedeních

Čištění potrubí
Vysokotlaké čištění potrubí   

Model  Obj.č.

ROJET 30/130 základní zařízení bez přívěsu 200 76301
ROJET 30/130 základní zařízení s přívěsem 290 76300
Sada trysek 30 / 130  6.5 76462

Další  nadstandardní vybavení viz tabulka    236

Dodáme včetně (obj.č. 76300): základní zařízení s přívěsem, standardní tryska  
s předním paprskem (obj.č. 76135)

Dodáme včetně (obj.č. 76462): držák trysky (obj.č. 76309), standardní tryska  
s předním paprskem (obj.č. 76135),granátová tryska (obj.č. 77631), rotorová tryska 
(obj.č. 77621) a Quattro-tryska (obj.č. 77611)

kg g


