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UrbanJet
KORKEAPAINEHUUHTELIJA
max 350 mm putkille

Rioned UrbanJet on uusi, kevyt malli, joka mahtuu useimpiin 3.5t-luokan pakettiautoihin esim. Volkswagen 
Transporter, Ford Transit ja Mercedes Benz Vito.
UrbanJetin työpaine on 200 bar / 45 l / min. 
Malliin on saatavilla myös pumppu, jonka paine on 140 bar / 60 l / min.

KATTAVA VARUSTELU

UrbanJetin varustepakettiin kuuluu hydraulinen letkukela 60-metrisellä kevyellä MaxFlow korkeapaineletkulla. 
Lisäksi varusteluun sisältyy täyttökela 35-metrisellä NW19-letkulla. Vakiovarusteisiin sisältyy myös 5-kanavainen 
langaton ohjain, joka mahdollistaa laitteen operoinnin yksin (on/off -kytkimet, kierrosnopeus, hätä/seis -painike).

Kuivakäyntitoiminto suojaa pumppua silloin, kun käyttäjä haluaa poistaa letkun viemäristä hydraulisesti ja vesi-
määrä on vähäinen. 

UrbanJet:iin on saatavilla useita erilaisia säiliökokonaisuuksia monipuolisen käytön mahdollistamiseksi.

PALKITTU eControl+ -KÄYTTÖLIITTYMÄ

Edulliseen hintaan sisältyy aina eControl+ -käyttöliittymä, jossa on LCD-näyttö. Käyttöliittymässä on lukuisia 
hyödylllisiä ominaisuuksia ja sen kautta voi nähdä koko laitteen tilan vaivattomasti.

eControl+ -järjestelmä ilmoittaa myös mahdollisista vikatilanteista, jolloin ne saadaan nopeasti ratkaistua.
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TEKNISET TIEDOT

Toimintasäde Max 350 mm

Moottori Kubota D1105 dieselmoottori (suorityskyky 18.5 kW/25 HP)

Pumppu 200 bar / 45 lpm 3000 psi / 10 gpm 
140 bar / 60 lpm 2000 psi / 13 gpm

Vesisäiliö 2 x 300 l (yhteensä 600 l)

Polttoainesäiliö 30 l

Täyttökela 35 m täyttöletku

Korkeapaineletku 60 m NW13 (1/2”)

Korkeapaineletkun kela Kiinteä hydraulinen letkukela

Ohjausyksikkö Rioned eControl+, jossa LCD-näyttö, varoitusvalot, aikalaskuri ja huolto-
muistutus

Kauko-ohjain RioMote 5-kavavainen kauko-ohjain (paineensäätö, on/off -kytkimet, 
hätä/seis -painike)

Paino Alkaen 440 kg

Mitat (P x L x K) 1305 x 1240 x 1195 mm

Suuttimet 2 x 1/2” (1 open, 1 blind)

Väri Sininen kuori, musta metallirunko

LISÄVARUSTEET

Kaukosäädin Päivitys 5-kanavaisesta 7-kanavaiseen, jossa start/stop -käynnistys 
langattomasti

RioPulse-pulsaattori Pumpunsäätö, jossa vesi ohjataan sykäyksinä letkun kautta

Jäätymätön säiliö 30 l jäätymätön säiliö, joka suojaa korkeapaineletkua, lämmön-
vaihtimessa kiinteä tyhjennysventtiili

Lisävesisäiliöt 1 x 400 l tai 4 x 300 l vesisäiliöt (vakio 2 x 300 l)

Lisäletku 80 m NW 13 (1/2”) MaxFlow-letku (vakio 60 m)

Ventury -säiliön täyttöjärjestelmä Imulaite, jolla vesisäiliö voidaan täyttää luonnonvesistä

Mekaaninen korkeapaineletkun ohjauspyörä RioFree -mekaaninen ohjauspyörä letkunkelaukseen ilman vastusta

Vesiliitäntä Liitäntä vesiverkkoon vesisäiliön nopeaa täyttöä varten

Lisävarusteet Pesupistooli ja lansetti

TAKING DRAIN CLEARANCE TO THE NEXT LEVEL
          


