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Atașamentul pentru vehicul auto-utilitar UniCom
este potrivit pentru tot felul de sarcini ce implică
utilizarea apei la presiuni înalte dar și a
performanței de aspirație. Astfel desfundarea și
curățarea în orașe, parcări subterane sau în zone
cu limite de acces pentru vehiculele grele se
realizează foarte ușor. Unitatea fiind pregătită
pentru cele mai dificile sarcini de lucru.

Țevile de scurgere, canalizările, blocajele de
grăsime pot fi curățate eficient datorita pompelor
profesionale cu care este dotat.

Întregul echipament se poate configura in funcție
de nevoile dumneavoastră pentru a deveni o
soluție la sarcinile pe care le doriți rezolvate.
Design-ul UniCom-ului face ca instalarea acestuia
pe autovehiculele de 3,5 si 4,5 tone sa se facă
foarte ușor.

Model de bază cu motor pe benzină 
pentru o eficiență sporită

Model standard cu 
compartimente ample de stocare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model Versiune de bază Versiune standard

Rezervor
1500 litri (500 litri apa curata, 1000 litri apa menajera, altă configurație opțională); 
galvanizat sau oțel vopsit

Pompă de presiune înaltă 
Rioned / Speck

P41
140 bar – 60 l/min

P45
160 bar – 75 l/min
200 bar – 60 l/min
250 bar – 60 l/min

Pompă de vacuum MEC 5000 (300 m3 / oră) GD SLS54V (325 m3 / oră)

Motor Honda 24 CP - benzină Kubota D1105 25CP sau V1505 (T) 34 (41) CP diesel

Caroserie pentru motor și 
pompe

Compartiment motor/pompă, 
alte compartimente opțional

Compartiment motor/pompă

Depozitare
Spațiu pentru furtune sub 
rezervor

Cutii laterale pe ambele părți ale rezervorului

Tambur furtun de presiune
Pivotant, operare manuală cu 
furtun de 60 metri

Pivotant, operare hidraulică cu furtun de 60 metri

Tambur pentru furtunul de 
alimentare

Opțional Dotat cu furtun NW 19 de 35 metri

Tambur pentru furtunul de 
aspirare

Opțional Operat manual sau hidraulic cu furtun 2,5” la 25 m

Dispozitiv de control la 
distanță

Opțional RioMote pe 7 sau 9 canale radio

Cupla magnetizată Opțională La pompa de vacuum

Opționale:
Valvă de golire completă, lumini de lucru, lumini de avertizare, sorb prin sistem Venturi, 
sistem anti-îngheț, sistem pulsator RioPulse

UniCom se poate 
monta pe remorcă

Modificările șasiului conferă 
o înălțime sub 2 metri

Spațiu special pentru 
furtunele de aspirare

Panou control 
eControl+

In funcție de vehiculul ales, greutatea de
după montare, se poate afla in limita permisa
pentru conducătorii auto cu categoria de
permis de tip B.

Indiferent de modelul ales, UniCom este gata
sa facă față in mod profesional cerințelor de
lucru. Motoarele fiabile fie pe benzina sau
motorina in combinație cu pompele
performante pentru presiune cât și pentru
aspirație de o calitate înaltă de top asigură o
desfundare cât si o curățare eficienta.
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Rezervorul configurat standard este
compartimentat pentru 1000 de litri apă
menajeră și 500 litri pentru apa curată.

UniCom poate veni echipat cu foarte multe
opțiuni și accesorii: de la dispozitiv de control
la distanță a întregului sistem până la tambur
operat hidraulic cu furtun de aspirație;
alegerea vă aparține.

Proiectat în mod responsabil, toate
componentele sunt ușor accesibile pentru
mentenanță.
Rezervorul este galvanizat dar opțional se
poate vopsi in culoarea dorită pentru
compania dumneavoastră.

Rezervorul pentru apa menajera asigură ca in
urma procesului de curățare/desfundare nu
lasă murdărie in urmă.

Cele doua furtune de aspirație (ce includ
racorduri), furtunul de înaltă presiune NW13
cu o lungime de 60 metri și două duze pentru
jet fac ca acest ansamblu sa fie complet.
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