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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET PTO
POHÁŇANÝ MB SPRINTEROM

AUTO
PTO CityJet (pomocný náhon) je poháňaný motorom vozidla. Sofistikovaný 
hydraulický systém znižuje výkon hriadeľa poháňaného vozidlom, aby umožnil 
vysokotlakovému čerpadlu vykonávať svoju prácu, takže nie je potrebný samostatný 
spaľovací motor alebo iný motor. Tento pohon, nainštalovaný v novej dodávke, 
spĺňa všetky zákonné environmentálne požiadavky.

VOZIDLÁ
PTO CityJet je možné zabudovať do vozidla Mercedes Benz Sprinter (3,5 al. 5 ton), 
ktoré je vybavené továrenskými doplnkami Mercedes PTO. Pohon tejto dodávky 
zahŕňa prevodovú skriňu, ktorá poskytuje priamy výkon.

VYBAVENIE
PTO CityJet je vybavený ovládaním Riomote a ovládacím panelom eControl+. Stroj 
je štandardne dodávaný s dvoma 300-litrovými nádržami na vodu, 180° otočným 
navijakom s mechanickým voľnobehom, 80-metrovými hadicami MaxFlow HP 
a plniacim navijakom s 50-metrovou hadicou NW19.

VÝHODY
CityJet s pohonom PTO na dodávke EURO-6 spĺňa všetky ekologické predpisy. 
Celková hmotnosť je nižšia ako hmotnosť stroja so spaľovacím motorom.

Hladina hluku je nižšia ako u stroja so spaľovacím motorom, čo je veľkou výhodou
napríklad pri práci v noci.

 

 

 

Max 350 mm

Od 500 kg

600 litrov

STAGE V
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TECHNICKĚ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah Max 350 mm

Motor Poháňaný motorom vozidla

Čerpadlo Rioned/
Speck

200 bar / 60 l/min
160 bar / 75 l/min

3000 psi / 13 gpm
2400 psi / 17 gpm

Rôzne kapacity, v závislosti od výkonu dostupného z vozidla

Ochrana čerpadla Ochrana proti chodu nasucho s bypassom

Regulátor tlaku Speck čerpadlo s automatickým bypassom

Nádrž na vodu 600 litrov (2x 300 litrov)

Plniaca hadica 50 metrov NW 19

Napevno pripojená 
plniaca hadica

Napevno pripojená plniaca hadica s hydrantovým 
pripojením na rýchle naplnenie nádrže

Vysokotlaková hadica 80 m NW 13 (1/2") alebo 80 m NW 16

Navijak VT hadice Otočný o 180 °, hydraulický a vybavený
voľnobežkou RioFree

Hmotnosť Od 500 kg

Rozmery (DxŠxV) 1335 x 1240 x 1195 mm

Trysky 2 x ½" (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba Modrá/čierna

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote 
(štartovanie / zastavenie motora, regulácia plynu, 
zapnutie / vypnutie čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse Pulzátor Nastavením pumpy prepúšťajte vodu v 
impulzoch cez hadicu

Nemrznúca nádrž 30 litrová nemrznúca nádrž namontovaná na 
ochranu okruhu VT. Vypúšťací ventil 
namontovaný na výmenníku tepla

Extra nádrž na vodu 4 x 300 litrov nádrže na vodu namiesto
2 x 300litrov

 

Extra dĺžka hadice Ďaľšie dĺžky hadíc k dispozícii

Systém plnenie 
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže vodou
z prírodných zdrojov

2. navijak na VT 
hadicu

Plniaca cievka prevedená na druhý VT hadicový
bubon pre prácu s hadicami malého priemeru

Elektrické ovládanie 
hladiny vody

Automatický systém na otváranie a zatváranie 
plniaceho potrubia vášho stroja, ak voda 
dosiahla minimálnu alebo maximálnu 
hladinu v nádrži

Počítadlo hadíc 
RioMeter

Počítadlo dĺžky hadice RioMeter na zobrazenie 
dĺžky hadice, ktorá je privádzaná do odtoku

Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou 
rádiového diaľkového ovládača

Prevádzka hadicového 
navijaka

  Navrhnutý pre MB Sprinter
Nízka údržba
Nízka hlučnosť

  
  


