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AquaJet je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov do 300 mm. Vďaka svojmu veľmi 
kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti sa zmestí takmer do každej ľahkej dodávky 
a pick-upu, ako sú Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy 
alebo Peugeot Partner.

AquaJet ponecháva maximálny vnútorný nákladný priestor na uskladnenie náradia 
a vybavenia bez prekročenia maximálneho užitočného zaťaženia dodávky. Stroj sa ľahko 
inštaluje.

HODNOTA ZA PENIAZE
Výber rôznych motorov, čerpadiel a nádrží na vodu umožňuje spoločnosti Rioned vyrobiť 
stroj podľa vašich požiadaviek.

Rioned AquaJet je navrhnutý na ľahkú údržbu, má odnímateľný kryt umožňuje ľahký prístup 
k motoru a čerpadlu.

SKVELÁ ERGONÓMIA
Oceľové hadicové bubny a ovládací panel sú namontované v optimálnej pracovnej výške, 
čo vám poskytne maximálny komfort obsluhy.

AquaJet je k dispozícii v rôznych konfiguráciách a je možné ho vylepšiť mnohými doplnkami, 
ako napríklad rádiovým diaľkovým ovládaním RioMote, pulzačným systémom RioPulse 
a pohonom hydraulickej hadicovej cievky.

 

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

AQUAJET
MALÝ & VÝKONNÝ, VHODNÝ PRE 
VŠETKY ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Max 300 mm

Od 280 kg

400 litrov

P

STAGE V
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah Max 300 mm

Motor Honda benzín chladený vzduchom  (15 kW / 20 hp) 
Honda benzín chladený vzduchom (18 kW / 24 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

Honda benzín chladený vzduchom 
(15 kW / 20 hp)

140 bar / 60 l/min 
150 bar / 45 l/min

2000 psi / 10 gpm
2200 psi / 10 gpm

Honda benzín chladený vzduchom 
(18 kW / 24 hp)

150 bar / 55 l/min 
190 bar / 45 l/min

2200 psi / 12 gpm 
2800 psi / 10 gpm

Regulátor tlaku Speck s automat. bypassom

Nádrž na vodu 400 litrov

Palivová nádrž 15 litrov

Plniaca hadica 35 metrov NW 19

Vysokotlaková hadica 60 metrov NW 13 (1/2")

Navijak VT hadice Pevný, manuálne ovládanie

Hmotnosť Od 280 kg

Rozmery (DxŠxV) 1100 x 950 x 1095 mm

Trysky 2 x 1/2" (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba Modrý kryt, čierny kovový rám

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové 
ovládanie ReMote (regulácia plynu, 
štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse pulzátor Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda 
v impulzoch cez hadicu

Ochrana čerpadla Ochrana proti vyschnutiu s možnosťou
dobehu

Nemrznúca nádrž 30 litrová nemrznúca nádrž 
namontovaná na ochranu okruhu VT

Extra nádrž na vodu 2 x 300l nádrž na vodu namiesto
1 x 400l
2 x 400l nádrž na vodu namiesto
1 x 400l

 
 

 

Extra dĺžka hadice 80 metrov NW 13 (1/2”) Max. 
prietoková hadica namiesto 60 m.

Systém plnenia 
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie 
nádrže vodou z prírodných zdrojov

Hydraulický pohon Hydraulicky poháňaný VT navijak

Navijak hadice s 
voľnobežkou 
mechanický

Mechanická voľnobežka RioFree na 
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu Prívodné potrubie s hydrantovým pripoje-
ním na rýchle naplnenie nádrže na vodu

  Kompaktná konštrukcia
Nízka hmotnosť
Na výber rôzne konfigurácie motorov, čerpadiel 
a vodných nádrží
Jednoduchá údržba
Takmer do každého vozidla

  
 

  
  


