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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

FLEXJET A
FLEXJET+
NASTAVENIE NOVÉHO ŠTANDARDU

FlexJeta FlexJet+ sú kompaktné prívesy so silným čerpadlom vhodné na profesionálne
odblokovanie a čistenie odtokov a kanalizácii do 300mm (FlexJet) alebo 350 mm (FlexJet+).
Príves je vhodný pre profesionálne upratovacie firmy, samosprávy, stavebné firmy a vodné
hospodárstvo.

INTELIGENTNÝ DIZAJN
Vďaka efektívnemu a modernému dizajnu má FlexJet nízky odpor vzduchu. Vďaka použitiu 
vysokopevnostnej ocele a syntetickéhomateriálu zostáva celková hmotnosť nízka, čo 
umožňuje prenášať viac vody.

Ľahký FlexJet je možné prepravovať prakticky všetkými typmi vozidiel so štandardným 
vodičským preukazom. FlexJet má vďaka svojim kompaktným rozmerom vynikajúce 
vlastnosti v držaní a manévrovaní na ceste. Flexjet + je brzdený príves. Navijaky na hadicu 
sú namontované v ideálnej pracovnej výške pre maximálny komfort obsluhy. Vodič má 
vzadu plnú kontrolu nad strojom. FlexJet má integrovanú nádrž na vodu s objemom 400 
litrov s veľkou skrinkou na náradie a uzamykateľným krytom. FlexJet+ zadrží 550 litrov vody.

STABILNÝ, ALE FLEXIBILNÝ
Inovatívna konštrukcia nádrže na vodu (plná aj prázdna) zaisťuje stabilné držanie zabraňovaním 
kývania počas jazdy. Príves je užívateľsky príjemný a je k dispozícii v rôznych tlakových 
a prietokových kapacitách. Ako už naznačuje názov, tento stroj je možné flexibilne používať 
a je vhodný na čistenie drenáže a povrchov. 

Priestor pre motorové čerpadlo FlexJet + je uzavretý a dodávaný s izolačným materiálom 
spomaľujúcim horenie spolu so špeciálnym chladiacim systémom. FlexJet + je silne tlmený 
hlukom. Kryt môže zostať zatvorený počas prevádzky aj počas prepravy, t.j., že stroj zostáva 
zbavený nečistôt a solí od cesty.

 

 

 

 

FlexJet Basic

FlexJet Standard

FlexJet+

Max 300 mm

Max 300 mm

Max 350 mm

Od 370 kg

Od 390 kg

Od 430 kg

400 litrov

400 litrov

550 litrov

Ergonomická pracovná výška
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

FlexJet FlexJet+

Pracovný rozsah Max 300 mm Max 350 mm

Verzia Nebrzdený, s voliteľným krytom Brzdený, s krytom

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

Čerpadlo
Rioned/Speck

150 bar / 45 l/min 2200 psi / 10 gpm Honda benzín (15 kW / 20 hp)

140 bar / 60 l/min 
150 bar / 45 l/min 
150 bar / 55 l/min

2000 psi / 13 gpm
2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Honda benzín (18 kW / 24 hp)

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

2200 psi / 10 gpm
2200 psi / 12 gpm

Regulátor tlaku Speck čerpadlo s automat. bypassom Speck čerpadlo s automat. bypassom

Nádrž na vodu 400 litrov 550 litrov

Palivová nádrž 15 litrov 15 litrov

Plniaca hadica 35 metrov NW 19 35 metrov NW 19

Vysokotlaková hadica 50 metrov NW 13 (1/2”) 60 metrov NW 13 (1/2”)

Vysokotlakový hadicový naviják Manuálne Manuálne

Hmotnosť Od 370 kg Od 430 kg

Rozmery (DxŠxV) 2815 x 1375 x 1320 mm 3070 x 1375 x 1320 mm

Trysky 2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá) 2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba Biela (RAL 9001), ďalšie farby voliteľne k dispozícii

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie

RioPulse pulzátor Nastavením čerpadla sa prepúšta voda v impulzoch cez hadicu

RioMote 5 kanálové rádiové diaľkové ovládanie RioMote (regulácia plynu, zapnutie/vypnutie čerpadla)

Extra dĺžka hadice 60 alebo 80 metrov NW 13 (1/2”) Max. prietoková hadica namiesto 50 metrov

Hydraulický pohon (+) Hydraulicky poháňaný navijak

RioFree mechanická voľnobežka na navijaku na navíjanie bez odporu

2. navijak na vysokotlakovú hadicu (+) Plniaca cievka prevedená na druhý hadicový bubon pre prácu s hadicami malého priemeru (len FlexJet+)

Navijak hadice s voľnobežkou mechanický (+)

Pripojenie hydrantu Prívodné potrubie s hydrantovým pripojením na rýchle naplnenie nádrže na vodu

Ľahké kolesá Kolesá z ľahkých kovov namiesto štandardných

  Kompaktný a ľahký
Moderný dizajn, jednoduché použitie
Integrované nádrže na vodu
K dispozícii niekoľko konfigurácii
Pre odtoky a kanalizácie do 350 mm

  
  
  
  


