
URBANJET

Dispozitiv de control la distanță

RioMote pe 5 canale radio inclus
Echipament compact ce lasă loc în 

autovehicul pentru alte echipamente

eControl+ cu ecran LCD ce 

afișează în timp real informații
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Construcție compactă
Noul UrbanJet este proiectat pentru a se potrivi la 
aproape toate autoutilitarele de 3,5 tone.
Atât modelul ce generează un debit de 55 litri pe minut
la o presiune de 200 bari cât și cel care produce un debit
de 70 litri la presiunea de 140 este ideal pentru
desfundatul țevilor cu diametrul de maxim 350 mm.

Interfață eControl+
Sistemul vine dotat cu cu ecran LCD ce asigură o
interfață simplă pentru operator. Acesta include
multe funcții și informații în timp real asupra
întregului echipament. De asemenea eControl+
este programat să afișeze și erorile ce pot
apărea pentru a diagnostica imediat
problemele.
Folosind tehnologia de ultimă generație
dezvoltatorii au creat un nou tip de furtun de
înaltă presiune ce are un diametru mai mare la
interior ce elimina substanțial pierderile de
presiune.

Echipament complet
UrbanJet are dotările complete pentru
desfundatul si curățatul țevilor de scurgere și a
canalizărilor. Un avantaj major este constituit de
tamburul furtunului de înaltă presiune ce este
operat hidraulic. Astfel la strângerea furtunului
operatorul nu depune nici-un fel de efort.
Pentru protecția pompei acest ansamblu are
funcția de oprire atunci când nivelul apei a atins
pragul minim de funcționare.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametru maxim pentru 
curățare

350 mm

Motor Kubota V1505 Diesel 25 kW / 34 CP

Presiune și debit pompă 200 bar - 55 l / min;  140 bar - 70 l / min

Protecție pompă Oprire automată la nivelul scăzut al apei

Regulator de presiune Bypass automat

Bazin apă 2 x 300 litri (600 litri în total)

Rezervor combustibil 30 litri

Tambur furtun de umplere Prevăzut cu 35 metri de furtun

Furtun de înaltă presiune 60 metri NW13 (1/2")

Tambur pentru furtunul de 
înaltă presiune

Tambur montat fix, operat hidraulic

Control
Rioned eControl+ cu ecran LCD, lumini de avertizare, contor 
ore

Dispozitiv pentru control la 
distanță

RioMote 5 (pe 5 canale radio) pentru controlul 
combustibilului, pornire / oprire pompă, oprire de siguranță)

Greutate 440 kg

Dimensiuni (L x W x H) 1305 x 1240 x 1195 mm

Duze 2 x 1/2" (1 simplă, 1 cu jet de înaintare)

Culoare Capace albastre, cadru metalic negru

Opțiuni

Dispozitiv de control la 
distanță

Îmbunătățire de la 5 la 7 canale radio ce include funcțiile de 
start / stop a motorului de la distanță

Pulsator RioPulse
Ajustarea pompei pentru a trimite apă sub formă de pulsații 
prin furtun

Anti-îngheț
Rezervor de 30 litri anti-îngheț cu circulație pentru 
prevenirea pompei de presiune

Rezervoare de apă 
suplimentare

4 x 300 litri sau 2x 400 litri în locul a 2 x 300 litri

Lungime extra pentru furtun
80 metri NW 13 (1/2") MaxFlow în locul furtunului de 60 
metri

Sistem de vacuum Dispozitiv de alimentat rezervoarele cu apă din surse naturale

Tambur pentru furtun de 
înaltă presiune (în locul celui 
de încărcare)

Tamburul cu furtunul de alimentare este convertit în tambur 
cu furtun de înaltă presiune dar la diametru mai mic

Volan mecanic RioFree
Volan pentru tamburul furtunului de înaltă presiune pentru a 
strânge furtunul cu ușurință

Racord pentru hidranți Umplere rapidă cu apă

Accesorii Pistol și lance

• Echipament compact ce se
potrivește cu majoritatea
vehiculelor de 3,5 tone;

• eControl+ ce indică starea;

• Tambur operat hidraulic pentru
furtunul de înaltă presiune;

• Echipat cu dispozitiv de control
de la distanță ce permite
utilizarea întregului ansamblu de
un singur operator.

S.C. UNILIFT SERV S.R.L.
Str. Pietricica, nr. 17, Comănești 
Bacău, România www.instalatii-canalizari.rooffice@unilift.ro

Telefon: +40724 222 451

Fax: +40372 253 389

www.rioned.ro


