
M O D U L   D E   V I D A N J A R E

Discret

Experiența Rioned in fabricarea utilajelor de
vacuum dobândită in mulți ani face ca fiecare
cerință dată de client sa fie îndeplinită ținând
cont si de legislația aflată in vigoare la un
nivel profesional.

www.rioned.ro

Modul de curățare cu presiune sub jet și vidanjare 
particularizat pentru cerințele dumneavoastră

Grație dimensiunilor compacte, modulele
sunt potrivite pentru utilizarea in centrele
orașelor, pe străzile înguste unde în mod
obișnuit autovehiculele grele au restricții
privind accesul. De asemenea echipamentele
Rioned de curățare cu jet sub presiune și
vidanjele sunt ideale pentru lucrul in
parcările subterane sau supraterane la sarcini
precum curățatul țevilor de scurgere sau
golirea foselor septice.

Utilaje fixe, transferabile sau remorcabile

Rioned oferă unități ce pot fi montate fix si
integrate fie pe remorci sau mașini. Acestea
pot fi transferabile către noi vehicule atunci
când autovehiculul se dorește a fi înlocuit.

Rezervoare rezistente la coroziune

Rezervoarele sunt echipate cu capac
rabatabil și vin cu un strat interior de
protecție. Compartimente separate pentru
apa curată și apa reziduală.
Compartimentul pentru apa reziduală este
echipat cu manometru pentru vacuum,
supapă cu bilă, ochi de vizitare și sistem de
protecție cu flotor. Capacitatea totală a
rezervorului este de maxim 8000 litri.

Pompe de înaltă presiune

Pompele profesionale de înaltă presiune sunt
echipate cu pistoane din ceramică și
regulatoare de presiune cu funcție de
întoarcere automată.
Cu capacitatea de a crea presiuni de până la
400 bari și debite până la 165 litri pe minut,
una din pompe se va potrivi perfect
cerințelor dumneavoastră.

Pompe de vacuum

Rioned echipează la module pompe cu
paleți, cu inel de lichid și suflante de
capacități variate pentru vidanjare.

Motorizare

Utilajele sunt echipate cu motoare diesel de
înaltă performanță sau pot fi cuplate la
motorul autovehiculului prin prize de transfer
a lucrului mecanic PTO.

Modulul de vidanjare este ideal pentru scoaterea
apei din sub-solurile inundate, îndepărtarea
blocajelor datorate grăsimilor dar si înlăturarea apei
menajere din fosele septice. Acest modul poate fi
montat pe o remorca sau pe platforma unui
autovehicul. Rezervoarele din otel sunt protejate
împotriva coroziunilor prin tratamentele de
galvanizare sau pulverizare la care au fost supuse.
Capacitatea variază de la 500 litri la 5000 litri.

Montat la interior modulul de vacuum / jet deține astfel o protecție
optimă împotriva condițiilor de iarnă și este potrivit pentru operarea
în locurile greu accesibile.
Capacitatea totală a rezervorului este de 1800 litri.

Vidanjă remorcabilă

Modul vacuum / jet

O P Ț I U N I

eControl+ cu dispozitiv de 
control la distanță RioMote

Capac operat hidraulic pentru 
golirea rezervorului

Spațiu de stocarea uneltelor 
adițional

Dispozitiv de control la 
distanță RioMote

Braț operat hidraulic pentru 
vidanjare

Spații laterale pentru 
depozitarea furtunului

Facilitate de basculare pentru rezervor Lumini de lucru și de avertizare
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