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Specificații tehnice

Model FlexJet+ Basic Standard

Diametru maxim de operare 350 mm 300 mm 300 mm

Sistem frânare 🗸 - -

Capotă 🗸 - 🗸

Motor Honda 15 kW (20CP) / 18 kW (24CP) Honda 15 kW (20CP) Honda 15 kW (20CP)

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

150 bar - 45 l / min 150 bar - 45 l / min

Regulator de presiune Bypass automat Bypass automat Bypass automat

Rezervor apă 550 litri 400 litri 400 litri

Rezervor combustibil 15 litri 15 litri 15 litri

Furtun de umplere 35 metri - NW 19 35 metri - NW 19 35 metri - NW 19

Furtun de presiune înaltă 60 metri – NW 13 (1/2”) 50 metri – NW 13 (1/2”) 50 metri – NW 13 (1/2”)

Tambur Operare manuală Operare manuală Operare manuală

Greutate Aprox. 430 kg Aprox. 370 kg Aprox. 390 kg

Dimensiuni 3070 x 1375 x 1320 mm 2815 x 1375 x 1320 mm 2815 x 1375 x 1320 mm

Accesorii Pistol și lance Pistol și lance Pistol și lance

Culoare Galben (RAL 1032) sau alb (RAL 9010), alte culori la cerere

Rioned FlexJet+ este o remorcă profesională dotată cu o
pompă puternică ceea ce o face să devină ideală la
desfundatul și curățatul țevilor de scurgere și a canalizărilor.

PROIECTARE INTELIGENTĂ

Datorită design-ului bine proporționat și modern, FlexJet+ are
o formă aerodinamică ceea ce-l ajută să aibă o rezistență
scăzută la aer. Mulțumită utilizării oțelului dur și a materialului
sintetic greutatea totală rămâne cât mai mică pentru a mări
cantitatea de apă ce poate fi transportată.

Acest echipament se poate atașa practic de orice autoturism
cu cârlig și poate fi transportat chiar și de posesorii de permis
auto categoria B.

Tamburii cu furtune sunt montați la o înălțime de lucru
perfectă pentru un confort operațional. Operatorul are control
complet asupra echipamentului din partea din spate a
acestuia.

STABIL ȘI UȘOR DE TRANSPORTAT

Construcția inovatoare a rezervoarelor de apă oferă o
menținere stabilă la sol atât pline cu apă cât și goale eliminând
astfel balansul din timpul transportului.

FlexJet+ este foarte prietenos cu mediul și este disponibil în
mai multe variante cu presiuni și debite diferite. Așa cum
sugerează și numele acesta se poate folosi și transporta într-
un mod flexibil și este potrivit pentru curățarea și desfundarea
canalelor de scurgere și a canalizărilor.

Compartimentul pompei și a motorului este izolat cu un
material ignifug prevăzut cu un sistem special de răcire.
Totodată izolarea amortizează și emisiile sonore ale motorului
cât și a pompei.

Compartiment
spațios pentru unelte

Dispozitiv de control 
la distanță Flexmote

➢ Compact și ușor
➢ Design modern, ușor de folosit

➢ Rezervoare de apă integrate
➢ Pentru scurgeri și canalizări
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