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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

MULTIJET
ODOLNÝ, VYSOKOKAPACITNÝ 
TLAKOVÝ PRÍVES

Rioned MultiJet je vysokotlakový tryskový príves navrhnutý a vyrobený s využitím najnovšej 
technológie a je vhodný na odblokovanie a čistenie odtokov a stok do 450 mm. Výkonný 
MultiJet je najtichší tryskový stroj namontovaný na prípojnom vozidle vo svojej triede vďaka 
vodou chladenému naftovému alebo benzínovému motoru, špeciálnemu výfukovému 
systému a uzavretej karosérii.

MAXIMÁLNA VIDITEĽNOSŤ
MultiJet má dve integrované pripojené 400 litrové nádrže na vodu. Jedinečný dizajn a nízke 
ťažisko zaisťujú vynikajúce jazdné vlastnosti a stabilitu na ceste. Po vyklopení zostane navijak 
hadice v stroji, čím sa minimalizujú prekážky na ceste a zabráni sa tak nehodám. Umiestnenie 
svetiel zaručuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť.

RÁM A DIZAJN
Nové ťažké ťažné zariadenie a podvozok sú vyrobené tak, aby odolali mnohoročnému 
intenzívnemu používaniu, robustná konštrukcia otočného mechanizmu navijaka hadice 
zaisťuje bezproblémovú prevádzku po celú dobu životnosti stroja. Všetky prémiové stroje 
Rioned sú vybavené bezpečnostnými systémami, ktoré maximalizujú životnosť hlavných 
komponentov MultiJet.

Aerodynamický dizajn vozidla MultiJet prispieva k zabezpečeniu nižšej spotreby paliva 
ťažného vozidla. Hladiny hluku sú znížené na absolútne minimum použitím systému 
výmenníka tepla na chladenie motora. Dve integrované a uzamykateľné priehradky 
na náradie poskytujú dostatok úložného priestoru pre náradie a ďalšie vybavenie.

NOVÁ KONŠTRUKCIA OTOČNÉHO NAVIJAKA HADICE
Otočný navijak hadice sa teraz natáča o viac ako 90° + 180° a ďalej od zadnej časti stroja, 
aby bol za každých okolností vytvorený optimálny pracovný komfort. Navijaky na hadicu 
sú chránené krytom stroja, čo zaisťuje bezproblémovú prácu v období mrazu.

Nová vysokotlaková trysková hadica namontovaná na MultiJet je nielen najľahšou hadicou 
svojho druhu na trhu, ale tiež zaisťuje minimálnu tlakovú stratu vďaka hladkému vnútornému
povrchu a rozšírenému vnútornému priemeru. Vďaka novej hadici sa efektívny výkon nového 
MultiJet ďalej zvyšuje a zaisťuje väčší pracovný tlak na tryske.

Pre samostatnú obsluhu je k dispozícii rádiové diaľkové ovládanie s rozprašovacím lúčom 
na vyčistenie povrchu vozovky od ropných škvŕn a nečistôt.

 

 
 
 

Max 450 mm

Od 980 kg

800 litrov

90° + 180° otočný navijak hadice

800 litrov vody k dispozícií

STAGE V
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MOŽNOSTI

Diaľkové ovádanie
RioMote

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

RioPulse pulzátor Nastavením čerpadla sa prepúšťa 
voda cez hadicu

Nemrznúca nádrž 30 litr. nemrznúca nádrž namontovaná 
na ochranu okruhu vys. tlaku. Vypúšťací 
ventil namontovaný na výmenníku tepla

Systém plnenia 
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie nádrže 
vodou z prírod. zdrojov

2. navijak na 
vysokotlak. hadicu

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

Extra hadice K dispozícii ďalšie dĺžky hadíc

Naviják hadice s 
voľnobežkou 
mechanický 

Mechanická voľnobežka RioFree na 
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu Prívodné potrubie s hydr. pripojením 
na rýchle naplnenie nádrže

Postrekovač Postrekovač s rotujúcimi tryskami na 
vyčistenie ulíc od ropných škvŕn

Ľahké kolesá Kolesá z ľahkých kovov

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Pracovný rozsah Max 450 mm

Verzia Brzdený, kryt znižujúci hluk

Motor Kubota benzín WG1605  
(33,5 kW / 45 hp) alebo Kubota nafta
D1105 (18,5 kW / 25 hp)

Čerpadlo
Rioned/Speck

Kubota benzín WG1605

160 bar / 85 l/min 
200 bar / 72 l/min
150 bar / 100 l/min
250 bar / 60 l/min

2400 psi / 19 gpm
3000 psi / 16 gpm
2200 psi / 22 gpm
3600 psi / 13 gpm

Kubota nafta D1105

140 bar / 60 l/min
200 bar / 45 l/min

2000 psi / 13 gp
3000 psi / 10 gpm

Regulátor tlaku Speck s automat. bypassom

Nádrž na vodu 800 litrov (2x 400 litrov)

Palivová nádrž 30 litrov

Plniaca hadica 50 metrov NW 19

Vysokotlaková
hadica

80 metrov NW 13 (1/2”), NW 16 alebo NW 
19 (v záv. od konfigurácie)

Naviják VT hadice Hydraul. pohon, 90°+180° otočný

Hmotnosť Od 980 kg (max 1900 kg) 

Rozmery (DxŠxV) 3640 x 1840 x 1500 mm

Trysky 2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou

Farba žltá (RAL1032), modrá (RAL5010) 
alebo biela (RAL 9010)

  Robustný a odolný
Na ťažké práce
Patentovaný vysokotlakový navijak otočný o 90° + 180°
Veľmi stabilné držanie na ceste
Nízka hladina hluku

  
  
  
  

eControl+ ovládací panel

Veĺký úložný priestor


