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Max 450 mm

Od 530 kg

600 litrov

VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

CITYJET
PREKROČENIE VŠETKÝCH OČAKÁVANÍ 
V DIZAJNE, VÝKONNOSTI, POUŽITEĽNOSTI 
A SPOĽAHLIVOSTI UŽÍVATEĽA

 

Rioned CityJet určuje štandard v dizajne, výkone a spoľahlivosti. Je to najkompaktnejší 
stroj vo svojej triede a tisíce používateľov po celom svete sa denne spoliehajú na stroj 
CityJet. Úplne nový CityJet obsahuje celý rad inovatívnych nových funkcií, ktoré zvyšujú 
funkčnosť stroja a ponúkajú vynikajúcu ergonómiu.

Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť maximalizujú nosnosť vozidla. 

EFEKTÍVNEJŠÍ
Cievka vysokotlakovej hadice sa otáča o 180° pre optimálnu prácu za každých okolností. 
Nový navijak na hadicu bol rozšírený tak, aby pojal až 140 metrov vysokotlakej hadice 
s priemerom 1/2 ”alebo 120 metrov s priemerom 5/8”. Nový elektrický uzamykací 
mechanizmus na cievke hadice predstavuje významné zlepšenie užívateľskej 
prívetivosti a bezpečnosti.

Systém voľnobežiek RioFree zaisťuje možné navinutie navijaka hadice bez trenia 
hydrauliky. Táto vlastnosť významne znižuje námahu potrebnú na ovládanie navijaka. 
Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na CityJet je nielen najľahšou 
hadicou vo svojej triede. Zaisťuje tiež minimálnu stratu tlaku vďaka hladkému 
vnútornému povrchu a rozšírenému vnútornému jadru. To vedie k zvýšeniu efektívneho 
pracovného tlaku o 12% na tryske.

OPTIMÁLNY PRE POUŽÍVATEĽA
CityJet sa hodí pre najobľúbenejšie vozidlá ako Mercedes-Benz Vito, Volkswagen 
Crafter a Ford Transit. Moderné, novo navrhnuté kryty chránia používateľa pred 
rotujúcimi časťami a znižujú hladinu hluku stroja na minimum. Kryty je možné, v prípade 
servisu, ľahko demontovať.

Vďaka ľahkej palivovej nádrži a špeciálnemu zdvihu vysokozdvižného vozíka je nový 
CityJet mimoriadne optimálny pre používateľa.

AUTO
CityJet môže byť dodávaný s benzínovým alebo dokonca s elektrickým motorom. 
K dispozícii je tiež verzia s vývodovým hriadeľom (PTO) pre montáž do Mercedes 
Benz Sprinter. Všetky systémy obsahujú celý rad inovatívnych funkcií, ktoré maximalizujú 
výkon a užívateľskú prívetivosť. CityJet benzín má patentovaný systém na 
ochladenie výfuku stroja.

 

Široký 180° otočný naviják hadice pre 
max. 140 metrov 1/2 ”hadice

Mechanická voľnobežka RioFree na cievke 
hadice na navíjanie bez odporu

STAGE V
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah Max 450 mm

Motor Kubota benzín industrial WG972  
(23 kW / 30 hp), Kubota benzín WG1605  
(42,5 kW / 57 hp) al. Kubota nafta, common rail 
turbo V1505-CR T (33 kW / 44 hp) 

Čerpadlo
Rioned/Speck

Kubota benzín industrial WG972

150 bar / 70 l/min
200 bar / 60 l/min

2200 psi / 15 gpm
3000 psi / 13 gpm

Kubota benzín industrial WG1605

320 bar / 46 l/min
250 bar / 60 l/min
160 bar / 85 l/min
270 bar / 54 l/min
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm

Kubota nafta, common rail turbo V1505-CR T

320 bar / 46 l/min
250 bar / 60 l/min
160 bar / 85 l/min
270 bar / 54 l/min
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min

4600 psi / 10 gpm
3600 psi / 13 gpm
2400 psi / 19 gpm
4000 psi / 12 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm

Ochrana čerpadla Ochrana proti chodu na sucho s dobehom

Regulátor tlaku Speck čerpadlo s automat. bypassom

Nádrž na vodu 600 litrov (2 x 300 litrov)

Palivová nádrž 30 litrov

Plniaca hadica 50 metrov NW 19

Pripojenie hydrantu 
na nádrž

Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením 
na rýchle naplnenie nádrže

Vysokotlaková 
hladica

80 metrov NW 13 (1/2”) alebo NW 16 
(v závislosti od konfigurácie)

Navijak VT hadice Hydraulický pohon s voľnobežkou RioFree,
otočný o 180°

 

Hmotnosť Od 530 kg

Rozmery (DxŠxV) 1335 x 1240 x 1195 mm

Trysky 2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba Cievka na hadicu modrá, čierny rám

  180 ° otočný naviják hadice
Ovládací panel eControl +
Vysoký výkon
Ľahký
Veľkokapacitný hadicový navijak 
pre hadicu až 140 metrov
Elektrický zaisťovací mechanizmus
navijaka hadice

  
  
  
   

  
MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie 7-kanálové diaľkové ovládanie RioMote (štart/
stop motora, regulácia plynu, štart/stop 
čerpadla, núdz. zastavenie

RioPulse pultátor 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 2 x 400 alebo 4 x 300 litrov nádrže na 
vodu namiesto 2 x 300litrov

Extra dĺžka hadice Ďaľšie dĺžky hadíc k dispozícii

Systém plnenia 
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže 
vodou z prírodných zdrojov

2. navijak na VT 
hadicu

Plniaca cievka prevedená na 2. VT bubon pre 
prácu s hadicami malého priemeru

Elektrické ovládanie 
hladiny vody

Automatický systém na otvorenie a zatvorenie 
plniacej linky stroja, ak voda dosiahla min. 
alebo max. hladinu v nádrži

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

Navíjanie zapínanie a vypínanie pomocou 
rádiového diaľkového ovládača

Diaľkové ovládanie 
navijaka hadice


