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M U L I J E T 
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Rioned MultiJet 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 cu
un diametru de până la 600 mm.

Echipamentul puternic MultiJet este cel mai silențios sistem
de presurizare a apei din clasa sa datorită motorului cu răcire
pe apă, sistemului de evacuare special și a caroseriei.

Design-ul special creat pentru a menține centrul de greutate
cât mai la sol, transportarea echipamentului și a celor două
rezervoare de 400 litri de apă permite o manevrabilitate
excelentă și o siguranță suplimentară pe carosabil datorită
frânei reglabile.

Cu o presiune de funcționare până la 250 bari și un debit de
până la 120 litri pe minut acest echipament face față celor mai
complexe sarcini de lucru în cele mai dificile condiții.

Cupla de remorcare și șasiul sunt realizate pentru a face fața în
timp la utilizare intensă în maimulți ani.

Forma aerodinamică contribuie la menținerea consumului
redus de carburant a vehiculului tractor.

Compartimentele integrate cu închidere asigură un spațiu
suficient pentru unelte sau alte accesorii.

Construcția robustă a tamburului pivotant asigură o operare
fără probleme pentru întreaga durată de exploatare a
echipamentului. Acesta poate pivota peste 90° + 180°. Atât
tamburul de înaltă presiune cât și cel de umplere sunt
protejați de caroseria remorcii de frig sau îngheț pe
perioadele de iarnă.

Noul furtun de presiune cu care este echipat MultiJet nu este
cel mai ușor furtun din clasa sa de pe piață dar asigură cea mai
mică pierdere de presiune datorită suprafeței interioare fine și
a diametrului interior lărgit. Astfel eficiența pompei atinge
capătul furtunului pentru o presiune mai mare de lucru la
duză.

Utilizarea echipamentului de un singur utilizator se poate
realiza cu opțiunea aleasă a dispozitivului de control la
distanță împreună cu o lance sau pistol de curățat carosabilul
sau suprafețele de petele de ulei sau noroi.

Tambur pivotant 90° + 180°

Compartiment spațios pentru unelte

eControl+

(cu dispozitiv de control la distanță)

Specificații tehnice
Diametru de operare maxim 600 mm
Dotări Sistem frânare, caroserie izolantă fonic
Motor Kubota Diesel 25 kW (34 CP), 30 kW (41 CP) sau 40 kW (55 CP)

Pompă (presiune – debit)

150 bar – 100 l / min
160 bar – 75 l / min
160 bar – 85 l / min
160 bar – 120 l / min
200 bar – 60 l / min
200 bar – 72 l / min
200 bar – 100 l / min
250 bar – 80 l / min

Regulator presiune Bypass automat
Rezervor apă 800 litri (2 x 400 litri)
Rezervor combustibil 30 litri
Furtun de umplere 50 metri NW 19 (3/4”)
Furtun de înaltă presiune Operat hidraulic 90°+ 180° pivotare
Greutate 980 kg (maxim 1900 kg)
Dimensiuni (Lxlxh) 3640 x 1840 x 1500 mm
Duze 2 x ½” (1 x deschisă, 1 x cu jet de înaintare)
Accesorii Lance și pistol
Culoare Galben (RAL 1032), albastru (RAL 5010) sau alb (RAL 9010)

• Robust și durabil;
• Proiectat pentru sarcini dificile;

• Tambur patentat cu deschidere 90° + 180°;
• Stabil la tractat datorită centrului de greutate,

• Nivel de emisii acustice scăzut
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