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HOGEDRUK REINIGING

CITYJET
OVERTREFT AL UW VERWACHTINGEN OP HET 
GEBIED VAN DESIGN, PRESTATIES, GEBRUIKS-
VRIENDELIJKHEID EN BETROUWBAARHEID
De Rioned CityJet zet de standaard op het gebied van design, prestaties en betrouwbaar-
heid. Het is de meest compacte rioolreinigingsmachine in zijn klasse en duizenden  
gebruikers over de hele wereld vertrouwen dag in, dag uit op hun CityJet. De vernieuwde 
CityJet zit vol nieuwe, handige functies en biedt u tegelijkertijd een ongeëvenaard  
bedieningsgemak. Door het uiterst compacte formaat en zeer lage gewicht van de  
machine laat hij in de bestelauto een zee van opbergruimte over voor gereedschappen en 
andere uitrusting.

MEER EFFECTIEVE WERKDRUK
De hogedrukhaspel zwenkt tot 180° naar buiten om optimaal te kunnen werken onder alle 
omstandigheden. De nieuwe haspel biedt plaats aan ruim 120 meter 1/2” hogedrukslang 
of 120 meter 5/8” slang. Het elektrische vergrendelingsmechanisme op de zwenkarm 
komt de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van de machine beslist ten goede.  
Het RioFree-vrijloopsysteem zorgt ervoor dat de haspel kan worden afgerold zonder 
weerstand in de hydrauliek. Hierdoor kan de hogedrukslang zich soepeler en sneller in de 
afvoerleiding trekken. De nieuwe hogedrukslang waarmee de CityJet wordt uitgerust, is 
niet alleen de lichtste slang in zijn soort, maar kent ook een minimaal drukverlies dankzij 
het gladde binnenoppervlak en de grotere binnendiameter. Dit leidt tot een toename van 
de effectieve werkdruk bij de spuitkop van ongeveer 12%!

UITERST GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het frame past in alle populaire bestelauto’s zoals de Mercedes-Benz Vito en Ford Transit. 
De moderne, nieuw ontworpen beschermplaten van de CityJet beschermen de gebruiker 
tegen draaiende delen en verlagen het geluidsniveau van de machine tot een minimum. 
De gemakkelijk te verwijderen beschermplaten bieden snelle toegang tot de motor en 
pomp voor onderhoudswerkzaamheden. 

De CityJet kan worden geleverd met een diesel motor, benzine motor en zelfs een volledig 
elektrische motor. De CityJet met V1505-CR T Diesel wordt standaard geleverd met het 
nieuwe eControl Touch besturingssysteem. Er is ook een PTO versie verkrijgbaar. 
De CityJet PTO (Power Take Off) wordt aangedreven door de motor van het voertuig 
waarin deze geplaatst is. Een uitgekiend hydraulisch systeem neemt vermogen van de 
auto-as af om de hogedrukpomp zijn werk te laten doen. Een separate verbrandings- of 
andere motor is daarmee niet meer nodig. Geplaatst in een nieuwe bestelauto, voldoet 
deze aandrijving aan alle wettelijke milieueisen. 

Alle uitvoeringen zijn voorzien van een reeks praktische opties om zo optimale prestaties 
en gebruiksvriendelijkheid te garanderen. De CityJet met benzinemotor is bijvoorbeeld 
uitgerust met een gepatenteerd systeem om de uitlaat van de machine te koelen.

Zwenkbaar haspel met max. 
120 meter slang

Standaard RioFree mechanische vrijloop 
op de haspel voor moeiteloos afrollen

Max 450 mm

Vanaf 530 kg

600 liter
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  180° Zwenkbare haspel
  eControl+ of eControl Touch bedieningskast
  Grootse prestaties
  Laag gewicht
  Groot haspel
  Elektrische vergrendeling van de haspel

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 450 mm

Motor PTO, Kubota benzine WG1605 
(42,5 kW / 57 pk) of Kubota diesel 
common rail turbo V1505-CR T (33 
kW / 44 pk)

Brandstoftank 30 liter

Pomp
Rioned/Speck

PTO 
200 bar / 60 lpm 
160 bar / 75 lpm 
Kubota benzine WG1605 of Kubota 
diesel common rail turbo V1505-CR T 
320 bar / 46 lpm 
250 bar / 60 lpm 
160 bar / 85 lpm 
270 bar / 54 lpm 
200 bar / 72 lpm 
150 bar / 100 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Watertank 600 liter (2 x 300 liter)

Vulhaspel 50 meter NW 19

Vaste vulleiding Vaste vulleiding met hydrant 
aansluiting voor het snel vullen van 
de tank

HD-slang 80 meter NW 13 of 80 meter NW 16

HD-haspel 180° zwenkbaar, hydraulisch 
aangedreven en voorzien van RioFree 
vrijloop

Bediening Rioned eControl+, Rioned eControl 
Touch standaard met V1505-CR T 
motor

Gewicht Vanaf 530 kg

Afmeting (lxbxh) 1.335 x 1.240 x 1.195 mm

Spuitkoppen 2 x 1/2" (1 open, 1 blind)

Toebehoren Spuitpistool met lans

Kleur Blauwe kappen, zwart metalen frame

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 7 -kanaals 
afstandsbedieningssysteem of 
RioMote Premium 7 -kanaals 
afstandsbedieningssysteem met 
display (alleen i.c.m. eControl Touch)

RioPulse Pulsator Pompaanpassing om het water in 
stoten door de slang te sturen

Antivriestank 30 liter antivriestank met 
circulatiemogelijkheid om de 
hogedrukpomp te beschermen

Extra watertanks 2 x 400 liter of 4 x 300 liter 
watertanks in plaats van 2 x 300 liter

Extra hogedruk-
slanglengte

100 of 120 meter NW 13 of 100 meter 
NW 16

Vaste aanzuigleiding Zuigvoorziening voor het vullen van de 
tanks met oppervlaktewater

Tweede HD-haspel Tweede HD-haspel i.p.v. vulhaspel

Radiografische 
bediening 
hogedrukhaspel

Radiografisch op- en afhaspelen

RioMeter 
slangmeterteller

RioMeter slangmeterteller voor 
weergave van meters slang in de buis 
(standaard i.c.m. eControl Touch)

Elektrische 
niveauregeling

Automatisch systeem om de vulleiding 
te openen en sluiten bij minimale of 
maximale waterhoeveelheid in de tank


