
 

C i t y J e t 
Yeni ve Gelişmiş Dizayn 

Düşük ağırlık • 
Yüksek basınçlı hortum makarası döner 135 ° • 

Gürültü seviyeleri yarıya • 
Ergonomik çalışma yüksekliği • 
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CITYJET gürültü seviyesi, yeni bir paslanmaz çelik egzoz ve su 

soğutma sistemi ve yalıtım malzemelerinin uygulamasını 

kullanarak piyasadaki benzer ma¬chines yarısı seviyesidir. 

Teknik Detaylar 

Su Tankı 

Sürücü 

Pompa 

Kapasite 

Malzemeler 

Ağırlık 

Boyutlar 

200 bar / 60 Ipm - 160 bar / 75 Ipm 

3000 psi / 13 gpm - 2400 psi / 17 gpm 

525 kg 

1285 x 1240 x 1200 mm 
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CITYJET son kompakt kızak ünitesi jeti monte ve özellikle küçük ve orta 
boy minibüsler içine inşa edilecek geliştirilmiş olmasıdır; örneğin MB 

Vito, VW Transporter, Renault Trafic ve Toyota Hiace. CITYJET engeli 
kaldırma ve 450 mm (18 ") 'ye kadar kanalizasyon ve kanalizasyon 
temizliği için uygundur. 
 

135 ° dönebilen yüksek basınç hortumu makarası operasyonun optimal 
ve ergonomik kolaylığı sağlar. Hortum makarası, yeni bir hortum 
rehberlik sistemi ile birlikte ve 135 ° yönünde dışarı salıncaklar 
almaktadır. Kontrol kutusu her zaman mükemmel çalışma yüksekliği 
hortum makarası ile hareket eder. 

CITYJET direksiyon hakimiyetini daha yumuşak hale 
nedeniyle 2 ayrı Rioned Compact System® su depolarının 
yeni tasarım, mekan ödün vermeden daha fazla su taşıyabilir. 

CITYJET sırasında basınç kaybını en aza indirmek için 
geliştirilmiş çalışma. Farklı malzemelerin yapım yöntemi ve 
kullanılması verir kararlı ve hafif bir makinedir. 

Tasarım, gürültü seviyesi, operasyon, yüksek kaliteli bileşenleri ve bir 
kamyonet yerleşik geniş bir alanı kolaylığı, makinenin özel 
özellikleridir. 

CITYJET ekstra seçenekleri ile çeşitli basınç ve debi kapasiteleri, 
mevcuttur; örneğin Riomote® uzaktan kumanda, Riopulse® pulsatör 
sistemi (uzaktan kumandalı), 4 Rioned Kompakt Sistem su tankları 
(1.200 litre / 266 gls), hızlı dolum ve emme ventury sistemleri ve 

yüksek basınç hortumu makarası uzaktan kumanda ile kontrol. 

CITYJET gürültü nemlendirilmiş paketi ile, / stop sistemi ve Riopulse 
pulsatör sistemini başlatmak, ayrıca yeşil baskı olarak mevcuttur. 

2 x 300 ltrs / 66 gals - Rioned Kompakt Sistemi® 

Su filtresi ve basınç regülatörü ile Rioned / Speck yüksek basınç pompası P45  

Kubota su soğutmalı dizel motor 

Hidrolik tahrikli ve 80 m yüksek basınç hortumu NW 13 ve katlanabilir hortum rehberliği ile patentli 
yüksek basınç hortumu makarası, kontak anahtarı ve kontrol ışıkları ile 50 m besleme hortumu NW 
19. Kontrol kutusu ile sabit besleme hortumu makarası döner 135 °. 2 jet nozulları - Açık ve kör. 
1 850 mm mızrak ve düz püskürtme memesi ile silah jeti. 
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