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CONCEPT NOU CU FLEXIBILITATE MAXIMĂ

FLEXCOM foarte versatil

Utilajul Rioned FlexCom a fost proiectat pentru
utilizarea in arii si locații unde vehiculele mari
au acces îngreunat datorită dimensiunilor.
Acesta este disponibil in diferite modele
montate pe sașie de 7,5 tone ca Mitsubishi
Fuso Canter 7C sau chiar de 10 sau 12 tone ca
Mercedes-Benz Atego, DAF LF sau MAN TGL.

Capacitate flexibilă

Modelul de baza se potrivește perfect pe sașiul
de 7,5 tone cu un rezervor de 3500 litri și un
motor puternic diesel.
Pentru o capacitate a rezervorului mărita
modelul standard poate stoca 3750 litri. Drept
sursă de energie pentru pompe se folosește
priza de transfer a lucrului mecanic PTO.

Rezervorul poate fi dotat cu un perete
despărțitor glisant ce permite ajustarea
cantităților de apă curată și apă menajeră in
acesta. Glisarea acestuia se realizează cu
ajutorul pistonului hidraulic.

Spațiu de stocare smart 

Proiectarea utilajului FlexCom a ținut seama de
distribuția greutății pe șasiu pentru a avea un
centru de greutate aflat cat mai aproape de sol.
Astfel stabilitatea la condus cat și cantitatea
mai mare de lichide ce poate fi transportată
fără a compromite din spațiu devine un plus
major întregului utilaj.
FlexCom de bază vine in dotare pe ambele părți
cu compartimente spațioase pentru unelte și
scule. Modelul standard este echipat in plus cu
compartimente și pe lateralele rezervorului dar
și cu spațiu pentru depozitarea de furtune pe
deasupra acestuia.

Tamburi ușor de folosit

Tamburul pentru furtunul de aspirație este
prins direct pe rezervor iar furtunul de aspirație
de 2 1/2” poate fi bobinat sau dezbobinat
folosind sistemul hidraulic.
Furtunul de înaltă presiune este așezat pe
tambur la o înălțime optimă și ideală pentru o
operare ușoară.
Opțional se poate monta noul sistem al
tamburului ce ii permite o pivotare pana la
180°.

Pompă de vacuum profesională

FlexCom vine echipat cu pompă profesională
de înaltă performanță SLS54V ce are răcirea pe
aer și lubrifierea pe ulei in mod standard.
Aceasta are o capacitate de aspirație de 325
metri cubi / oră. De asemenea se poate echipa
in mod opțional cu o pompă mai performantă,
mai prietenoasa cu mediul și mai silențioasă în
operare ce poate genera un debit de aspirație
de 516 metri cubi / oră.

FlexCon Standard, șasiu Mercedes Atego FlexCon de bază, șasiu Mitsubishi Canter

SPECIFICAȚII TEHNICE
Model De bază – 7,5 tone Standard – 10 sau 12 tone
Rezervor 3000 sau 3500 litri total 3750 litri total
Deschidere rezervor Manuală Hidraulică
Pompă de presiune înaltă P 45     200 bar – 60 l/min P52    200 bar – 72 l/min

P55    140 bar – 130 l/min
250 bar – 80 l/min

Pompă vacuum 0.8 bar aspirație / 0.5 bar presiune
GD SLS54V (325 m3/oră)

0.8 bar aspirație / 0.5 bar presiune
325 m3/oră
pompă pe injecție aer 430 m3/oră
pompă cu inel de lichid 516 m3/oră
pompă suflantă 1500 m3/oră

Motor Kubota V1505T diesel Priza de transfer a lucrului mecanic PTO
Racorduri 3” valva de aspirație, 4” valvă de scurgere, conexiune hidrant de umplere
Depozitare Spațiu pentru depozitarea furtunelor

amplasate pe lateralul rezervorului
Compartimente pentru unelte cu furtune
așezate superior

Tambur furtun de presiune înaltă Pivotant 180° cu acționare hidraulică a furtunului de presiune înaltă la 80 m
Tambur de alimentare Echipat cu furtun NW 19 de 35 metri
Tambur pentru furtun de 
alimentare

Manual sau operat hidraulic cu 
furtun de 2,5” la 25 metri

Operat hidraulic cu furtun de 2,5”sau 3” la 25 
metri

Valvă pneumatică Disponibilă opțional și cu control de la distanță

Dispozitiv de control la distanță Opțional RioMote pe 9 canale radio

Perete glisant pentru 
ajustarea volumelor de apă 

curată / menajeră

Spațiu amplu pentru 
depozitarea uneltelor de 

lucru

Capac operat hidraulic pentru 
accesul la apa menajeră 

(pentru modelul standard)

Opțional se poate 
echipa cu pompă cu 

inel de lichid
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