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De FlexJet en FlexJet+ zijn compacte aanhangers met krachtige pomp, bestemd voor het 
vakkundig reinigen en ontstoppen van huisaansluitingen en riolen tot een diameter van 
300 mm (FlexJet) of 350 mm (FlexJet+). De aanhangers zijn uitermate geschikt voor 
professionele rioolreinigers, gemeenten, waterleidingmaatschappijen, installatiebedrijven 
en aannemers.

UITGEKIENDE AANHANGER
Het gestroomlijnde en eigentijdse ontwerp van de FlexJet zorgt voor een lage  
luchtweerstand. Dankzij de toepassing van hoogsterkte staal en kunststof blijft het  
totaalgewicht beperkt; zo kan meer water worden vervoerd. Vrijwel alle voertuigen kunnen 
de aanhangers trekken. Rijbewijs B is voldoende om met de FlexJet te mogen rijden. De 
FlexJet+ is een geremde aanhanger. De FlexJet is goed zichtbaar in de buitenspiegels wat 
erg prettig en praktisch is bij het achteruitrijden. De haspels zijn op ergonomische  
werkhoogte geplaatst voor optimaal bedieningsgemak. De besturing vindt, voor het  
grootste gedeelte, plaats aan de achterzijde van de machine. De FlexJet bevat een  
geïntegreerde 400 liter watertank, waarboven zich een ruime opbergruimte met  
afsluitbare klep bevindt. De FlexJet+ beschikt over een geïntegreerde tank van ruim  
500 liter.

STABIEL MAAR FLEXIBEL
De innovatieve constructie van de watertank zorgt voor een stabiele wegligging zodat 
klotsend water tijdens het rijden tot een minimum beperkt blijft. De aanhanger is zeer 
gebruiksvriendelijk en in diverse uitvoeringen. leverbaar. De FlexJet kan eenvoudig worden 
uitgerust met talloze opties. De FlexJet-aanhanger is tevens flexibel inzetbaar voor diverse 
andere doeleinden. Gevel-, drainage- of oppervlaktereiniging? Geen probleem. FlexJet 
doet zijn naam eer aan. Het motorpompcompartiment van de FlexJet+ is nagenoeg  
volledig gesloten en voorzien van brandvertragend isolatiemateriaal en een speciaal 
koel- en uitlaatsysteem. Hierdoor is de FlexJet+ super geluidgedempt, kan de machinekap 
tijdens werkzaamheden gesloten blijven en dringt er geen straatvuil in de machine tijdens 
het rijden.

Ergonomische werkhoogte

HOGEDRUK REINIGING 

FLEXJET EN  
FLEXJET+
FLEXIBILITEIT OP ZIJN BEST 

FlexJet Basic

FlexJet Standard

FlexJet+

Max 300 mm

Max 300 mm

Max 350 mm

Vanaf 370 kg

Vanaf 390 kg

Vanaf 430 kg

400 liter

400 liter

550 liter
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  Compact en licht van gewicht
  Modern ontwerp, eenvoudig in het gebruik
  Geïntegreerde watertanks
  Diverse uitvoerigen leverbaar
  Voor buizen tot 350 mm geschikt

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

FlexJet FlexJet+

Inzetbereik Max 300 mm Max 350 mm

Uitvoering Ongeremd, met of zonder kap Geremd, met kap

Motor Honda (15 kW / 20 pk) Honda (15 kW / 20 pk) 
Honda (18 kW / 24 pk)

Brandstoftank 15 liter 15 liter

Pomp 
Rioned/Speck

150 bar / 45 lpm Honda benzine (15 kW / 20 pk) 
150 bar / 45 lpm 
Honda benzine (18 kW / 24 pk) 
150 bar / 55 lpm 
140 bar / 60 lpm

Pompbescherming Optioneel Droogloopbeveiliging met overbrugging

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Watertank 400 liter 550 liter

Vulhaspel 35 meter NW 19 35 meter NW 19

HD-slang 50 meter NW 13 60 meter NW 13

HD-haspel Vast, handbediend Vast, handbediend

Bediening Op de motor zelf, Rioned eControl 
optioneel

Op de motor zelf, Rioned eControl 
optioneel

Gewicht Vanaf 370 kg Vanaf 430 kg

Afmeting (lxbxh) 2.815 x 1.375 x 1.320 mm 3.070 x 1.375 x 1.320 mm

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

Toebehoren Spuitpistool met lans Spuitpistool met lans

Kleur Wit (FM-1450) Wit (FM-1450)

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 5-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

RioMote 5-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

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

Pompaanpassing om het water in 
stoten door de slang te sturen

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging Standaard

Extra hogedruk-
slanglengte

60 of 80 meter NW 13 60 of 80 meter NW 13

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

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

HD-haspel Hydraulisch aangedreven Hydraulisch aangedreven

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

RioFree 
mechanische 
vrijloop HD-haspel

RioFree mechanische vrijloopgrendel 
op het haspel voor afrollen zonder 
weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch 
HD-haspel)

RioFree mechanische vrijloopgrendel 
op het haspel voor afrollen zonder 
weerstand (alleen i.c.m. hydraulisch 
HD-haspel)

Toebehoren Lichtmetalen velgen in plaats van 
standaard velgen

Lichtmetalen velgen in plaats van 
standaard velgen

Elektrische 
niveauregeling

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

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


