AquaJet
Den populære AquaJet til indbygning har fået nyt design
og tilbyder nu endnu flere fordele. Den nye AquaJet er
mere kompakt, lettere, mere lydløs, mere brugervenlig,
har en større vandbeholder og har et helt nyt design.
PRISEKSEMPEL:

AQUA JET
20 HK HONDA
150BAR/50L
KABELFRI FJERNBETJENING

TILBUDSPRIS: KR. 105.900,MONTERET I VAREBIL ELLER TRAILER

AquaJet er meget kompakt opbygget. Den passer ind i næsten
enhver letvægtsvarevogn og pick-up, som f.eks. Toyota Hiace,
MB Vito, VW Transporter, VW Caddy eller Peugeot Partner. Der
er plads i vognen til at opbevare andet værktøj og udstyr, uden at
den maksimale nyttelastvægt overskrides. Maskinen er meget let
at tilpasse.
Udvalget af forskellige motorer, pumper og vandbeholdere gør
det muligt for Rioned at bygge maskinen efter kundens ønske.
Forholdet mellem pris og kvalitet resulterer i lave
driftsomkostninger.
Den nye AquaJet er meget servicevenlig. Hvis man fjerner
dækslet, er alle de vedligeholdelseskrævende komponenter let
tilgængelige, hvilket betyder mindre tid, hvor maskinen er ude af
drift.
Slangetromlerne af stål og den større kontrolboks er monteret i en
perfekt arbejdshøjde, som giver maksimal betjeningskomfort.
Operatøren har fuld kontrol over AquaJet’en, når han står bag ved
køretøjet.
AquaJet’en fås i forskellige udformninger og kan udvides med meget
ekstraudstyr som f.eks. Riomote® fjernbetjening, Riopulse®
pulsatorsystem, hydraulisk træk af slangetromle.

Tekniske detaljer
Vandbeholder 1 x 400, 2 x 300 eller 2 x 400 liter (valgmulighed)
Drev B&S 18 HK benzinmotor
Honda 20 og 24 HK benzinmotor
Dieselmotor (efter anmodning)

Pumpe Rioned/Speck højtrykspumpe P30 eller P41 med vandfilter og trykregulator

PRISER FRA 85.900,KONTRAKT OS FOR
EN DEMONSTRATION

Kapacitet 140 bar / 40 l/min. (2050 psi / 9 g/min.) – 150 bar / 45 l/min. (2200 psi / 10 g/min.)
150 bar / 55 l/min. (2200 psi / 12 g/min.) – 130 bar / 60 l/min. (1900 psi / 13 g/min.)
Andre tryk / gennemstrømningsvarianter efter anmodning.

Udstyr Manuel højtryksslangetromle med 50 m (B&S) eller 60 m (Honda) NW13
højtryksslange.
Manuel forsyningsslangetromle med 35 m NW19 forsyningsslange,
2 spuledyser – åben og blind og 1 spulegreb med 850 mm lanse og flad sprøjtedyse.

Vægt Fra 240 kg
Dimensioner L 1100 x B 950 x H 1095 mm
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