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VYSOKOTLAKOVÁ ČISTIČKA

URBANJET
ČISTENIE ODTOKOV NA VYŠSEJ ÚROVNI  
NÍZKA HMOTNOSŤ
Nový UrbanJet je navrhnutý tak, aby vyhovoval najkompaktnejším dodávkovým 
vozidlám 3,5 t, ako sú dodávky VW Transporter, Ford Transit, Vauxhall Movano, 
MB Vito alebo podobné. Nový UrbanJet je ideálne vhodný na odblokovanie domových 
spojení a prácu v domácich a ľahkých komerčných priestoroch. UrbanJet je k dispozícii 
tiež s priemyselným, vodou chladeným naftovým alebo benzínovým motorom 
na údržbu potrubí do 300 mm.

VŠETKO ČO POTREBUJETE
UrbanJet sa dodáva ako kompletné balenie vrátane hydraulicky poháňaného 
vysokotlakového hadicového navijaka s 60 metrovou ľahkou tryskovou hadicou 
MaxFlow a plniaceho navijaka s 35 metrami hadice NW19. Na želanie dodávané 
5 alebo 7-kanálové rádiové diaľkové ovládanie umožňuje obsluhu jednou osobou
a umožňuje užívateľovi ovládať čerpadlo (zap/vyp), otáčky motora a núdzové zastavenie.

Funkcia vyschnutia pre ochranu čerpadla s nízkym obsahom vody má funkciu potlačenia, 
ktorá umožňuje obsluhujúcemu použiť hydraulický systém na vytiahnutie hadice z odtoku. 
UrbanJet je k dispozícii s niekoľkými rôznymi konfiguráciami nádrží pre optimálnu flexibilitu.

eCONTROL + ROZHRANIE
Napriek dostupnej cene je nový UrbanJet vybavený našim oceňovaným užívateľským 
rozhraním eControl + s LCD displejom. Zahŕňa mnoho užitočných funkcií a na prvý pohľad 
poskytuje plný stav stroja. Systém eControl + tiež poskytuje používateľovi informácie 
o chybách stroja na rýchlu diagnostiku porúch. 

 

 

Max 300 mm

Od 440 kg

600 litrov
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  Zmestí sa do väčšiny 
vozidiel do 3.5 t
Ovládací panel eControl+ 
s ukazovateľom stavu stroja
Hydraulicky poháňaný navijak 
na vysokotlakovú hadicu-štandard
Voliteľne vybavené rádiovým 
diaľkovým ovládaním pre obsluhu 
jednou osobou

 

  

  

  

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkový rozsah Max 300 mm

Motor Kubota bafta D1105 (18.5
kW/25 hp) or Kubota benzín industrial 
WG972 (24 kW/32 hp)

Čerpadlo 
Rioned/Speck

Kubota nafta D1105

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

3000 psi / 10 gpm
2000 psi / 13 gpm

Kubota benzín industrial WG972

200 bar / 55 l/min
140 bar / 70 l/min

3000 psi / 12 gpm
2000 psi/ 15 gpm

Ochrana čerpadla Ochrana proti chodu na sucho
s možnosťou dobehu

Regulátor tlaku Speck čerp. s automat. bypassom

Nádrž na vodu 2 x 300 litrov (600 litrov spolu)

Palivová nádrž 30 litrov

Plniaca hadica 35 metrov plniacej hadice

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

Navijak VT hadice Pevný navijak na hadicu, ovládaný hydraulicky

Ovládanie Rioned eControl+ s LCD displejom, 
výstražnými svetlami, počítadlom hodín 
a výstrahou servisného intervalu

Hmotnosť Od 440 kg

Rozmery (DxŠxV) 1305 x 1240 x 1195 mm

Trysky 2 x 1/2” (1 otvorená, 1 slepá)

Farba Modré kryty, čierny kovový rám

MOŽNOSTI

Diaľkové ovládanie 5 alebo 7 kanálové rádiové diaľkové 
ovládanie RioMote (regulácia plynu, 
štart/stop čerpadla, núdzové zastavenie)

RioPulse pulzátor Nastavením čerpadla sa prepúšťa voda 
v impulzoch cez hadicu

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

Extra vodná nádrž 2 x 400 al. 4 x 300 litrov vodnej 
nádrže namiesto 2 x 300 litrov

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

Systém plnenia 
Venturiho nádrže

Odsávacie zariadenie na plnenie 
nádrže vodou z prírodných zdrojov

Naviják hadice s 
voľnobežkou 
mechanický

Mechanická voľnobežka RioFree na 
cievke hadice na navíjanie bez odporu

Pripojenie hydrantu Prívodné potrubie s hydrantovým 
pripojením na rýchle naplnenie nádrže

Doplnky Wapkovacia pistoľ s tryskou

Rádiový ďidaľkový ovládač RioMote voliteľne 
dostupný

Kompaktná konštrukcia s priestorom pre
kameru a nástroje


