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CEL MAI PERFORMANT ȘI CEL MAI ECOLOGIC ECHIPAMENT DIN SERIE

Echipamentul profesional ProfiJet T4 este unul din cele mai
robuste și eficiente sisteme pentru o exploatare în condiții
dure. Datorită inovațiilor cu care este echipat, operarea cu
dispozitivul de control la distanță eControl+ asigură
personalului posibilitatea de a gestiona și controla eficient
întreaga instalație, având informații în timp real.

Noul model al dispozitivului de control la distanță este
dotat cu un contoar ce indică lungimea furtunului de înaltă
presiune ce a fost lansat în canalul de scurgere sau
canalizare.

Sistemul de control al nivelului electric închide - deschide
valva atât la consumare cât și la umplerea cu apă a
rezervoarelor într-un mod automat.

Funcția ECO stop oprește în mod automat motorul atunci
când pompa nu este în funcțiune.

ECHIPAMENT DE TOP
Trendul actual pentru reducerea poluării implică
stabilirea unor norme ce limitează emisiile la gazele
de eșapament.
Astfel acest echipament este proiectat să respecte
Etapa III B (Stage III B) din cadrul Uniunii Europene
și respectiv Tier 4 (reglementări SUA) pentru
limitele de emisii la gazele de eșapament la
motoarele diesel industriale.

Efectele țintă sunt reducerea evacuării oxizilor de
azot (NO x) și de particule (PM) ce rezultă în urma
utilizării motoarelor diesel.

ECO, PUTERNIC ȘI COMPACT

Motorul eficient din punct de vedere al consumului,
Kubota V2403 CR Turbo cu care este dotat, dezvoltă
o putere de 49 kW (65CP) ceea ce permite pompei
să creeze un debit de 70 litri la o presiune de 280
bari. Acest fapt permite realizarea chiar și celor mai
grele sarcini de îndeplinit.
Ansamblul proiectat compact pe o structură ușoară
din aluminiu dur se potrivește perfect în orice
autoutilitară.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru de operare 450 mm maxim

Motor
Kubota V2403 CR Etapa III B 
(capacitatea 49 kW / 65 CP)

Debit pompă 70 l / min
Presiune pompă 280 bar
Protecție pompă Oprire automată la nivel scăzut de apă
Regulator de presiune Bypass automat
Rezervor combustibil 30 litri
Rezervor apă 2 x 300 litri
Furtun de umplere 35 metri Riofill
Furtun de înaltă presiune 80 metri NW13 (1/2”)
Tambur pentru furtunul de 
înaltă presiune

Pivotant, rabatabil, operat hidraulic

Greutate Aprox. 800 kg
Dimensiuni 1736 x 1383 x 1186 mm

Accesorii
2 duze super eficiente (1 simplă, 1 cu 
jet de înaintare), pistol și lance

Cadru Aluminiu dur și ușor

Control
Dispozitiv de control la distanță 
eControl+ cu lumini de avertizare stare, 
mentenanță, contoar timp.

Sistem electronic de 
control a nivelului de apă

Sistemul automat închide sau deschide 
valva pentru accesul apei în rezervoare 
atunci când se atinge nivelul minim sau 
maxim în rezervor.

Opțiuni

Dispozitiv de control la 
distanță

RioMote pe 7 canale radio 
(pornire/oprire - motor, pompă, oprire 
de siguranță)

Operare tambur de la 
distanță

Rularea / strângerea furtunului de 
înaltă presiune

Rezervoare de apă 
suplimentare

2 x 400 litri în locul celor 2 x 300 litri

Tambur cu furtun de înaltă 
presiune extra

Conversia tamburului cu furtun de 
umplere în tambur cu furtun de înaltă 
presiune

Rioned Ventury
Dispozitiv de umplere a rezervorului cu 
apă din surse naturale prin vacuum

Furtun de înaltă presiune 
extra

120 metri

Anti-îngheț
Rezervor de 30 litri cu agent anti-îngheț 
pentru protejarea pompei de înaltă 
presiune

RioPulse
Dispozitiv ce reglează pompa pentru a 
trimite apa sub formă de pulsații

Sistem de control al 
motorului

Filtru de particule normă 
poluare Etapa III B

Tambur pivotant și 
rabatabil

> Motor de înaltă performanță montat într-un
cadru ușor de aluminiu
> Consum eficient de combustibil cu emisii ce
se încadrează în Etapa III B privind noxele
generate de motoarele termice industriale
> Tamburul furtunului de înaltă presiune se
pivotează și rabatează pentru o manevrare
ușoară
> Pompă ce generează un debit de 70 litri pe
minut la o presiune de 280 bari ce asigură o
curățare chiar și în situațiile extrem de dificile
> eControl+ permite operatorului gestionarea
completă a echipamentului oferindu-i
informații în timp real despre lungimea
furtunului aflat în afara tamburului.
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