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Kompakt yapı 
Düşük ağırlık 

Farklı motor seçeneği, 
Pompalar ve su tankları 

Servis dostu 
Modern tasarım 

Tüm hafif ticari araçlar için 
Düşük maliyetli profesyonel çözüm 
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A q  u  a  J  e t   
Popüler AquaJet kanal yıkama ünitesi  yeni tasarımı 
ile  kullanıcıya şimdi  daha fazla  avantaj sunuyor. 
Yeni Aquajet daha kompakt, daha hafif, daha sessiz, 
daha kullanıcı dostu, daha büyük su tankı sınuyor.  

Yeni Aquajet 350 mm çapa kadar Drenaj ve 
kanalizasyon temizleme için dizayn edilmiş ve dar 
alanlar için zaman kazanmanızı ve hızlı müdahale 
etminizi saylar. 

 

 

Teknik Detaylar 

Su Tankı 

Sürücü 

Pompa 

Kapasite 

Malzemeler 

Ağırlık 

Boyutlar 

1 x 400, 2 x 300 or 2 x 400 litre (opsiyonel) 

240 kg 

L 1100 x W 950 x H 1095 mm 

 
 
 
 

AQUAJET  kompakt  bir tasarıma sahiptir. Bu sistem FORD,DOBLO 

gibi hemen hemen her hafif ticari aralara uygun tasarlanmıştır. 
VW Transporter, VW Caddy veya Peugeot Partner. Makinenin 
maksimum yük ağırlığını aşmadan diğer araç ve gereçlerini saklamak 
için minibüsün içinde maksimum yükleme alanı bırakır. Makine çok 

kolay monte edilebilir. 
 
Çeşitli motorlar, pompalar ve su tankları seçimi arzu ettiğiniz 
makineyi oluşturmak için Rioned mümkün kılar. Pozitif  fiyat / kalite 
oranı, düşük işletme maliyeti sunmaktadır. 

Yeni Aquajet bakım kolaylığı sunar. Kapağı kaldırarak bakım 

gerektiren tüm bileşenleri  daha az zaman harcayarak  bakım 
yapabilirsiniz. makinenize kolayca ulaşılabilirsiniz. 

 

Çelik hortum makaraları ve büyük kontrol kutusu size nihai işlem 

konforu veren, mükemmel çalışma yüksekliğe monte edilir. 
Operatör aracın arkasındaki Aquajet’in tam denetimine sahiptir. 

 

Aquajet farklı konfigürasyonlarda mevcuttur ve böylece 

Riomote® uzaktan kumanda, Riopulse® pulsatör sistemi, hidrolik 
hortum makarası sürücü olarak birçok seçenek ile donatılır.  

B & S 18 hp benzinli motor 
 Honda 20 ve 24 beygir benzinli motor 
Kubota 24 hp dizel motor 

Speck yüksek basınç pompası P30 veya P41 

140 bar / 40 litre  - 150 bar / 45 litre  - 150 bar / 55 litre - 130 bar / 60 litre Diğer 
basınç ve litre secenekleri. 

50 m (B & S) veya 60 ile Manuel yüksek basınçlı hortum makarası m (Honda / Kubota) 
yüksek basınç hortumu NW 35 m besleme hortumu NW 19 13. Manuel besleme hortum 

makarası. 
2 jet nozulları açık ve kapalı - 850 mm yıkama tabancası. 


