
U R B A N C O M B I

UrbanCombi este un autoturism 4 x 4
compact ce permite operarea in zonele greu
accesibile aflate pe străzile înguste ale
orașelor. Cu o înălțime maxima de 1.85 metri
si dotată cu tehnologii de ultima generație
acest kit devine o soluție perfectă pentru
desfundatul țevilor atât orizontale cat și
verticale.
Datorită bazinului de vidanjare UrbanCombi
poate curăță blocajele de grăsime sau fosele
septice cu ușurință.

Pentru a reduce cat mai mult greutatea
autovehiculului construcția rezervorului cat si
a altor elemente este realizata din aluminiu
profesional dur.
Capacitatea de 1200 de litri este
compartimentata într-un rezervor de 400 litri
pentru apa curata si 800 litri pentru apa
menajera.

Dotat cu suporți de susținere, furtunul de
vacuum se utilizează prin conectarea acestuia
la racordul de 3" a valvei.
Tamburul acestui furtun vine echipat cu unul de
10 metri și un diametru de 2.5". (Opțional se
poate dota cu furtun de 2" la o lungime de 13
metri.)
Deși unitatea este foarte compactă,
performanța atașamentului este dată de cele
doua pompe puternice ce pot face față oricărei
situații dificile.
Pompa P45 generează o presiune de 375 bari
ce permite astfel operatorului sa curețe țevile
verticale chiar de la sol.
GD SLS54V este pompa de vacuum ce oferă o
capacitate masivă de aspirație (325 metri cubi /
ora) similară pompelor din unitățile de vidanje
mari.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Șasiu Ford Ranger – 2,2 TDCi

Cuplare
PTO (Priză de transfer a 
lucrului mecanic)

Rezervor

Aluminiu, compartimentat 
pentru 400 litri apa curată și 
800 de litri pentru apă 
menajeră

Pompă de 
presiune înaltă

Rioned Speck P45 cu regulator 
de presiune și by-pass
375 bar – 37 l/min
320 bar – 46 l/min
250 bar – 60 l/min
160 bar – 75 l/min

Protecție pompă
Oprire la nivel critic de apă 
(ajustabil)

Tambur furtun
Operat hidraulic, rabatare la 
180° cu furtun 1/2” la o 
lungime de 80 m

Pompă vacuum GD SLS54V (325 m3 / oră)

Unitate control

Rioned eControl+ cu afișaj 
LCD, lumini de avertizare, 
contoar de timp și atenționări 
de mentenanță

Dispozitiv de 
control la 
distanță

Riomote pentru controlul 
pompelor, accelerației și a 
opririi de urgență

Compartiment 
de stocare

Unități spațioase pentru 
depozitarea uneltelor

Dimensiuni 5500 x 1950 x 1850 mm

Siguranță LED-uri de avertizare

Accesorii incluse
Duze pentru jeturi, pistol de 
pulverizare și lance

www.rioned.ro

➢ Unitate Mini JET/VAC ideală
pentru zonele cu restricții la
autovehicule grele

➢ Ford Ranger 4x4 cu 3.2 tone masa
totală

➢ Rezervor compartimentat de
aluminiu cu o capacitate totală de
1200 litri

➢ Pompe profesionale de putere
pentru presiune și vacuum

Panou control eControl+
Compartiment spațios pentru șarpe 

arcuit sau cameră de inspecție
Tambur și furtun de vacuum 

opțional

Înălțimea autoturismului 
permite accesul în parcările 

subterane
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