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SPECIFICAȚII TEHNICE

Șasiu Nissan Cabstar 3,5 sau 4,5 tone

Ampatament 2500 mm

Rezervor
700 litri apa menajera si 600 litri apa curata (3,5 tone)
1300 litri apa menajera si 600 litri apa curata (4,5 tone)

Cuplare PTO (Priză de transfer a lucrului mecanic)

Pompă 

P45 sau P52
150 bar – 75 l/min
150 bar – 85 l/min
200 bar – 72 l/min
250 bar – 70 l/min
375 bar – 37 l/min

Pompă de 
vacuum

GD SLS34V sau SLS54V
(305 m3/ oră sau 325 m3/oră)

Componente

Tambur 180° pivotant și operat hidraulic pentru furtunul de înaltă presiune NW13;
Panou control cu cheie de pornire, lumini de control, 2 x duze și 2 x furtune de aspirare la 2,5 m;
Compartimente largi pentru depozitarea uneltelor pe ambele părți ale utilajului;
Oprire de siguranță la nivelul scăzut de apă.

Opțiuni

Adaptarea autovehiculului Nissan Cabstar pentru a putea pătrunde în parcările cu accesul limitat de 
înălțime;
Dispozitiv de control la distanță RioMote cu 9 canale radio;
Tambur cu furtun de alimentare la o lungime de 35 metri;
RioPulse – sistem de pulsații a jeturilor (opțional: control de la distanță);
Lumini de lucru și de avertizare.

Special proiectat pentru oraș si zone cu acces restricționat

Înălțime redusă

Rioned CityCom este un echipament
profesional și compact montat pe Nissan
Cabstar cu o înălțime standard de 2.12
metri potrivită pentru operarea in orașe.
Modificarea ulterioara a sașiului (și a
suspensiei) permite utilajului să se
încadreze in incintele cu limita de înălțime
de 1.95 metri sau chiar 1.85 metri.

Stabilitate la condus

Sistemul compact Rioned al rezervorului
permite CityCom-ului sa poată transporta
mai multa apă fără a compromite din
spațiu sau fără a adăuga o greutate
excesivă. Acest fapt asigură o mai bună
manevrare la condus cât și o stabilitate
sporită.

Simplu de operat

Tamburul furtunului de înaltă presiune
conferă o utilizare ergonomică și ușoară la
operare. Totodată tamburul poate pivota
180° împreună cu panoul de control
pentru a asigura cel mai bun unghi pe
toată perioada utilizării.

Calitate de durată

Utilajul CityCom este disponibil in variate modele
ce pot fi completate cu o varietate largă de
opțiuni. Acesta vine realizat in mod standard cu
componente de înaltă calitate pentru a asigura o
viață lungă de utilizare cât și un cost de
mentenanță la minim.

Utilaj profesional

Fiind echipat cu o pompă de înalta presiune si
una de vacuum puternica acest utilaj face față
celor mai dificile situații de curățat și desfundat.
Pompa de vacuum cu răcire pe aer și lubrifiere pe
ulei SLS54V poate trage cu un debit de 5,4 m3 /
minut (3253/oră). Pompa de presiune înaltă
asigură prin cei 375 bari posibilitatea de curățare
a țevilor sau a canalelor de scurgere pe vertical
foarte eficient.

Înălțimea de 1,95 
metri cu modificarea 

cabinei

Înălțimea de 1,85 
metri cu modificarea 

cabinei și a suspensiei

Opțional: Dispozitiv de
control la distanță
pentru pornirea cât și
accelerație

Spațiu de stocare 
lateral

Tambur pivotant la 
180°

Rezervoare din polietilenă 
pentru a reduce greutatea

Str. Pietricica, nr. 17, Comănești, Bacău, România

office@unilift.rowww.unilift.ro +40799 826 900

+40372 253 389

www.instalatii-canalizari.ro

http://www.rioned.ro/
http://www.rioned.ro/
http://www.unilift.ro/
https://goo.gl/maps/9fUtMK55DxT2
mailto:office@unilift.ro
http://www.unilift.ro/
http://www.unilift.ro/
mailto:office@unilift.ro
https://goo.gl/maps/9fUtMK55DxT2
tel:+40799826900
tel:+40372253389
tel:+40799826900
tel:+40372253389
http://www.instalatii-canalizari.ro/

