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C I T Y J E T
ECHIPAMENT PROFESIONAL PENTRU DESFUNDAREA ȘI CURĂȚAREA CANALIZĂRILOR

Proiectarea și realizarea echipamentului s-a făcut pentru a
îndeplini cele mai riguroase norme de operare. Astfel
clienții din întreaga lume se bazează zilnic pe fiabilitatea și
performanța oferită de Rioned prin echipamentele
fabricate.
Datorită design-ului compact cu o înălțime mică se
mărește capacitatea de transportare a altor unelte în
autovehicul.

EFICIENȚĂ SPORITĂ

Tamburul furtunului de înaltă presiune poate pivota în
raza a 180° pentru a crea condiții optime de lucru pentru
operator dar și pentru a se adapta oricărei condiții de
acces necesare, fără a fi nevoie de o nouă poziționare a
vehiculului transportator. Totodată pe acest tambur se
poate monta furtun de înaltă presiune cu diametru de
1/2" până la 140 de metri sau cu diametru de 5/8" de o
lungime maximă de 120 metri. Funcția electrică de
blocare a tamburului asigură o măsura de siguranță în plus
pentru operator.

USURINȚĂ ÎN UTILIZARE

Tambur pivotant în raza a 180°
pentru furtunul de înaltă presiune.

Blocarea electrică asigură o măsura
de siguranță pentru operator.

Dotarea cu RioFree asigură o rulare
ușoară a furtunului pe tambur.

CityJet se potrivește perfect cu cele mai des întâlnite
autoutilitare precum Ford Transit, Mercedes-Benz Vito,
VW Transporter, etc.
Proiectate modern, panourile de protecție protejează
operatorul de părțile mobile dar izolează și fonic,
reducând astfel nivelul de zgomot produs la minim.
Totodată acestea se pot îndepărta ușor pentru accesul
la motor și pompă atunci când este nevoie.

PACHET ECO

Aceasta opțiune ajută la reducerea consumului de apă
și combustibil. Sistemul start / stop oprește motorul
automat atunci când pompa nu este în funcțiune.
Funcția de pulsare reduce simțitor consumul de apă
reușind să curețe eficient depunerile.

Folosirea apei calde este ideală pentru curățatul țevilor
de grăsimi sau alte reziduuri ce s-au depus pe pereți.
Echipamentul poate fi dotat cu containerul patentat ce
încălzește apa. Acest sistem de încălzire folosește atât
motorul cat și căldura evacuării pentru încălzirea apei
ce ajunge la o temperatura de aproximativ 55° C fără a
folosi alte surse suplimentare de energie. Aceasta
opțiune nu este valabilă pentru toate modelele.

OPȚIUNE PENTRU 
ÎNCĂLZIREA APEI

Specificații tehnice

Diametru de operare 450 mm max

Motor
Kubota Diesel D1505 25 kW (34 CP)
Kubota Diesel D1505T 30 kW (41 CP)

Presiune - Debit

150 bar - 100 l / min
160 bar - 75 l / min
160 bar - 85 l / min
200 bar - 60 l / min

200 bar - 72 l / min
250 bar - 60 l / min
270 bar - 54 l / min

Protecție pompă Oprire automată la nivelul scăzut al apei

Regulator de presiune Bypass automat

Volum bazin 600 l (2 x 300)

Rezervor combustibil 30 l

Furtun de umplere NW 19 50 m

Furtun de presiune înaltă 
NW 13 (1/2”)

80 m

Tambur de presiune înaltă Pivotant 180°

Greutate 530 kg

Dimensiuni 1335 x 1240 x 1195 mm

Duze 2 x 1/2” (1 simpla, 1 cu jet de înaintare)

Accesorii Lance și pistol

Culoare Albastră, cadru de fier negru

• Tambur pivotant 180°;

• eControl+ ce indică starea;

• Echipament de înaltă performanță;

• Greutate redusă;

• Tambur ce suporta furtun de înaltă
presiune cu o lungime de 140
metri;

• Mecanism de blocare electrică a
tamburului.


