
Yüksek Basınçlı Taşınabilir Kanal Açma Cihazları 
 
 
 

  

 

MINIJET ve RIONEDHD30 
200MM ‘YE KADAR OLAN PİS SU BORULARI İÇİN PROFESYONEL KANAL 

AÇMA CİHAZLARI 
 
 

MİNİJET 

MiniJet, mesken ve hafif  ticari kullanımlar için kanal açma 

cihazıdır 25 - 100  mm lik borular için ideal  güçlü elektrikli 

moturu,profesyonel pompası , ve sessiz  çalışacak bir 

şekilde tasarımı vardır. 

 
MiniJet merdivenlerde ve asansörde kullanımı uygundur. 

Motor/Pompa ünitesi kolayca çıkarılabilir ve bağımsız 

şekilde ( NW 5 hortum ile) kullanılabilinir ve çalışma alanı 

sınırlı ise hortum makarasını bırakarak çalışabilirsiniz 

RİONED HD30 
HD30 mobil yüksek basınçlı temizleme makinesi, 200 

mm'ye kadar küçük drenaj ve kanalizasyonlarda optimal 

temizliği garanti eden  benzinli motor ile donatılmıştır. Bu 

basınçlı makine ; ev bağlantıları,çatı su drenaj, yağ ve 

endüstriyel kanalizasyon ile bloke kanalizasyon temizliği 

için uygundur. Ayrıca sokak mobilyaları ve terasların 

temizliğinde çok etkilidir. HD30 , ayrı bir su deposuna 

olan ihtiyacı ortadan kaldırır, bir su kaynağına direkt 

olarak bağlanabilir. HD30 iki püskürtme ve püskürtme ucu 

olan yüksek basınç tabancası ile birlikte verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 MiniJet 110 bar / 10 lpm HD30 130 bar / 30 lpm HD30 140 bar / 40  lpm 

Çalışma Aralığı 25-100mm 40-200mm 40-200mm 

Motor 1.8 kW elektrikli motor  230V - 50Hz Honda 8 kW benzinli motor Honda 8 kW benzin motor 

Rioned/Speck Rioned/Speck 

Maks. 110 bar / 10 lpm 

Rioned/Speck P21 

130 bar / 30 lt 

Rioned/Speck P30 

100 bar / 40 lt 

HP hortum 20 metre NW 8 hortum  1/4” 

10 metre NW 5 hortum 1/8” 

 1,5 metre emme hortumu 

40 metre NW 8 hortum 40 metre NW 8 hortum 

KG Motor ve pompası 30 kg 

Makara kablosu 26 kg 

85 kg 85 kg 

Su Tedariği Doğrudan musluk bağlantısı yada 

emme ventürisi 

Doğrudan musluk bağlantısı Doğrudan musluk bağlantısı 

Hortum Başı (Nozzle) 2 nozzle 1/4” (1 açık, 1 kör) 

1 nozzle 1/8”(kör) 

2 nozzle 1/4” ” (1 açık, 1 kör)             
1 nozzle 1/8”kör) 

2 nozzle 1/4” ” (1 açık, 1 kör)            
1 nozzle 1/8”kör) 

Aksesuar 600mm filtreli lens sıvı emme 

hortumu ile yüksek basınç 

tabancası 

600mm filtreli lens sıvı emme 

hortumu ile yüksek basınç 

600mm filtreli lens sıvı emme 

hortumu ile yüksek basınç 

MiniJet Rioned HD 30 


