
 

M u l t i J e t 
180° dönebilen Patentli, Yüksek basınçlı hortum makarası 

MULT! JET 

Yer çekiminden dolayı çok kararlı yol 
tutuşu 

Yeni modern tasarım 
Aşırı düşük gürültü seviyesi Y
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M u l t i J e t 
 

 

Çünkü 800/176 galon taşınabilir litre ve çeken aracın 

daha düşük yakıt tüketimi MultiJet sonuçlarının 

tasarımına kadar makineye ofthe düşük yüksüz 

ağırlığının. 

 

MultiJet farklı konfigürasyonlarda mevcuttur ve birçok 

seçenek, mesela uzatılabilir Riomote® uzaktan 

kumanda, Riopulse® pulsatör sistemi, hızlı dolum ve 

emme ventury sistemleri. 

Teknik Detaylar 

Su Tankı 

Sürücü 

Pompa 

Kapasite 

500 (2 x 250) veya 800 (2 x 400) litre / 110 (2 x 55) veya 176 (2 x 88) galon 

Kubota su soğutmalı dizel motor 

Rioned/Speck su filtresi ve basınç regülatörü ile yüksek basınç pompası P45 veya P52  

150 bar / 60 lpm - 150 bar / 100 lpm - 160 bar / 75 lpm - 160 bar / 85 lpm 200 bar / 60 

lpm - 200 bar/ 72 lpm 

2250 psi / 13 gpm - 2250 psi / 22 gpm - 2400 psi / 17 gpm - 2400 psi / 19 gpm 3000 psi / 

13 gpm - 3000 psi / 16 gpm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rior B.V./Rioned 
Postbus 5070 5004 EB 

Tilburg The Netherlands 

Tel. +31 (0)13 547 91 00 

Fax +31 (0)13 547 91 04 

Malzeme       180° hidrolik tahrikli ve 80 m yüksek basınç hortumu NW 13 veya NW 16 ve katlanabilir hortum 

rehberliğinde yüksek basınçlı hortum makarası döner. 850 açık ve kör, 1 püskürtme tabancası - 

kontak anahtarı ve kontrol ışıkları, toplam 280 litre, 2 jet memeleri kapasiteli her iki tarafta 2 büyük 

kilitlenebilir alet kutuları ile 50 m besleme hortumu NW 19. Kontrol kutusu ile Manuel besleme 

hortumu makarası mm mızrak ve yassı püskürtme memesi. 

info@rioned.com 
www.rioned.com 

Rioned UK Ltd 

23 James Carter Road 

Mildenhall, Suffolk, IP28 7DE 

United Kingdom 

Ağırlık          880 kg Tel. +44 (0)1638 713 800 

Fax +44 (0)1638 716 863 

Boyutlar                3450 x 1800 x 1450 mm 
sales@rioned.co.uk 
www.rioned.co.uk 

MultiJet yüksek basınçlı püskürtme römork, tasarlanmış ve en son teknolojiye 
inşa ve engeli kaldırma ve 600 mm'ye kadar Drenaj ve kanalizasyon 
temizleme için uygundur. 

 
Yüksek basınçlı hortum makarası döner patentli 180 ° operasyonun optimal 
ve ergonomik kolaylığı sağlar. Hortum makarası 180 ° yönünde makinenin 
arkasındaki dışarı salıncak ve kullanım kolaylığı kaybetmeden, farklı çalışma 

pozisyonlarında sabit olabilir. Hortum kolayca tek yönlü caddelerde doğru 
çalışma yönünde açık ve kapalı haddelenmiş edilebilir. Olursa olsun nasıl, 
kontrol kutusu daima hortum makarası ile birlikte gelir. 

Motor / pompa bölmesi tamamen kapalı ve alt sağlanır  
plaka ve yangın frenleme izolasyon malzemesidir. Ile kombinasyon halinde 
Özel bir egzoz sistemi, bu aşırı düşük olmasına neden olmaktadır  
gürültü seviyesi. 

MultiJet çerçeve 400 her iki tarafında yer alır 
karşılıklı olarak litre / 88 galon su deposu, 
Bağlı. Çünkü su Yapım 

ağırlık hareketi minimize edilecektir tanklar 
Depodaki suyun alıştırma sırasında. bu nedenle 
Makinenin ağırlık noktası son derece olduğu 
çok kararlı yol tutuşu düşük ve sonuçlar 
dolu veya boş su tankları. 
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