
MACHINES OM OP 
TE VERTROUWEN

Johan, leidinggevende aan een uitgebreid
team van ervaren monteurs bij Rioned.

Sinds 1990 werkt Johan op de afdeling montage. De montageafdeling is in de loop der 
jaren flink gegroeid en inmiddels geeft Johan leiding aan een uitgebreid team van ervaren 
monteurs. Dagelijks bouwt hij met zijn team machines waarop onze klanten dag in dag uit 
kunnen vertrouwen. 

“Kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare machines bezorgen Rioned al sinds jaar en dag 
een nummer 1-positie in onze branche. We leggen de lat hoog, ook op de afdeling mon-
tage. Ons productieproces is efficiënt en gericht op kwaliteit en zekerheid. Voordat onze 
machines de fabriek verlaten, testen we ze uitgebreid in onze moderne testfaciliteit. Is een 
machine eenmaal compleet gemonteerd dan gaan we uitvoerig proefdraaien. Tijdens het 
proefdraaien gebruiken we een checklist waarin de machine stap voor stap in werking 
wordt gezet. Alle functies, verbindingen en aansluitingen lopen we dan na. Als alles in 
orde is, volgt een grondige poetsbeurt. Pas daarna geven we de machine vrij. De afdeling 
expeditie zorgt vervolgens voor verzending naar de klant.”



HOGEDRUK MACHINES
Ons programma bestaat uit een groot aantal modellen voor het efficiënt reinigen en ontstoppen  
van rioleringen. Door uitsluitend gebruik te maken van de beste componenten en de modernste  
technieken garanderen wij u lagere kosten tijdens de gebruiksperiode van uw machine.  
Onze machines verbruiken minder water, minder brandstof en hebben een langere levensduur.  
Met tal van ingebouwde slimme functies werkt u sneller en met zichtbaar betere resultaten.
 
DRAAGBARE SYSTEMEN
Machines voor het professioneel reinigen van leidingen met een kleine diameter. Met benzine-  
of geluidsarme elektromotor, ideaal voor werkzaamheden in huizen, ziekenhuizen of  
kantoorgebouwen.

AANHANGERS
Veelzijdige aanhangers, ongeremd met een maximaal toelaatbaar gewicht van 750 kg of geremd 
en voorzien van een krachtige motor voor het zwaarste werk.

INBOUWMACHINES
Machines voor dagelijks, intensief gebruik. Van de compacte AquaJet voor kleine bestelauto’s,  
tot ons topmodel ProfiJet waarmee u de zwaarste vervuilingen grondig aanpakt.

Hogedruk reiniging
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HOGEDRUK REINIGING 

MINIJET EN  
HD30
VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN  
LEIDINGEN TOT 200 MM

MINIJET
De MiniJet is een professionele hogedrukreinigingsmachine voor werkzaamheden in  
bijvoorbeeld huizen en kantoren. De machine is uitgerust met een krachtige elektromotor 
en professionele pomp om leidingen met een diameter van 25 tot 100 mm probleemloos 
en stil te reinigen.

De MiniJet laat zich makkelijk transporteren; ook op de trap of in de lift. Het  
motor/pompgedeelte is eenvoudig los te schroeven en kan, met een kleine NW5 slang,  
onafhankelijk van de haspel worden gebruikt. Als er weinig werkruimte is, kan de haspel 
dus in de auto blijven.

MiniJet

25 – 100 mm

40 – 200 mm

40 – 200 mm

MiniJet

HD30 130 bar / 30 lpm

HD30 100 bar / 40 lpm

Motor/pomp 30 kg
Haspel 26 kg

90 kg

100 kg

STAGE V

P

P
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HD30
De verrijdbare Rioned HD30 met benzinemotor garandeert een 
optimale reiniging van kleinere afvoeren en riolen tot maximaal 
200 mm. Dat maakt de HD30 uitermate geschikt voor  
behandeling van huisaansluitingen, hemelwaterafvoeren, met  
vet verstopte en industriële leidingen. Daarnaast is de HD30 ook 
zeer geschikt voor het reinigen van bijvoorbeeld straatmeubilair  
en terrassen. 

De HD30 wordt direct op een watervoorziening aangesloten 
waardoor een tank niet noodzakelijk is. De Rioned HD30 wordt 
standaard geleverd met twee spuitkoppen en een hogedrukpistool 
met spuitlans.

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

MiniJet 110 bar / 10 lpm HD30 130 bar / 30 lpm HD30 100 bar / 40 lpm

Inzetbereik 25-100 mm 40-200 mm 40-200 mm

Motor Elektrisch (1.8 kW / 230V - 50Hz) Honda benzine (8 kW / 11 pk) Honda benzine (8 kW / 11 pk)

Pomp
Rioned/Speck

110 bar / 10 lpm 130 bar / 30 lpm 100 bar / 40 lpm

HD-slang 20 meter NW 8 met 1/4” koppeling
10 meter NW 5 met 1/8” koppeling

40 meter NW 8 40 meter NW 10

Gewicht Motor/pomp 30 kg
Haspel 26 kg 

90 kg 100 kg

Spuitkoppen 2 spuitkoppen 1/4” (1 open, 1 blind)
1 spuitkop van 1/8” (open)

2 spuitkoppen 1/4” (1 open, 1 blind) 2 spuitkoppen 1/2” (1 open, 1 blind)

Toebehoren Hogedrukpistool met 600 mm lans, 
zuigslang met filter

Hogedrukpistool met 600 mm lans, 
zuigslang met filter

Hogedrukpistool met 600 mm lans, 
zuigslang met filter

HD30
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De AquaJet kan ingezet worden voor het reinigen en ontstoppen van riolen tot een  
diameter van 300 mm. Door de zeer compacte bouwvorm en het lage gewicht kan de 
AquaJet in vrijwel alle lichte bestelauto’s en pick-ups worden ingebouwd, zoals in de  
Toyota Hiace, Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caddy of  
Peugeot Partner. Er blijft voldoende laadruimte en laadvermogen over voor het  
meenemen van andere materialen en gereedschappen. De machine is zeer eenvoudig in 
te bouwen.

GUNSTIGE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Door de keuze uit diverse motoren, pompen en watertanks kunt u de machine praktisch 
naar wens samenstellen. De gunstige prijs-kwaliteitverhouding resulteert in lage  
operationele kosten. De Rioned AquaJet is zeer servicevriendelijk. Door het wegnemen 
van de kap zijn alle componenten die onderhoud nodig hebben makkelijk te bereiken, 
waardoor u weinig tijd verliest bij klein noodzakelijk onderhoud aan uw machine.

OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK
De stalen haspels zijn op ergonomische werkhoogte geplaatst en geven u optimaal 
bedieningsgemak. Aan de achterzijde van de machine is de complete bediening van de 
AquaJet binnen handbereik. De AquaJet is in diverse uitvoeringen te verkrijgen en kan 
met benzine- of lichte dieselmotor worden uitgerust. Verschillende zeer praktische opties 
zijn beschikbaar, zoals onder meer de RioMote radioafstandsbediening.

HOGEDRUK REINIGING 

AQUAJET
BESCHEIDEN FORMAAT EN GROOTSE  
PRESTATIES, GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN 
BESTELAUTO’S

Max 300 mm

Vanaf 280 kg

400 liter

P

STAGE V
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 300 mm

Motor Honda benzine luchtgekoeld 
(15 kW / 20 pk) of Honda benzine 
luchtgekoeld (18 kW / 24 pk)

Brandstoftank 15 liter

Pomp
Rioned/Speck

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

Pompbescherming Optioneel

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie 

Watertank 400 liter

Vulhaspel 35 meter NW 19

Vaste vulleiding Optioneel

HD-slang 60 meter NW 13

HD-haspel Vast, handbediend

Bediening Op de motor zelf, Rioned eControl 
optioneel

Gewicht Vanaf 280 kg

Afmeting (lxbxh) 1.100 x 950 x 1.095 mm

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

Toebehoren Spuitpistool met lans

Kleur Blauwe kap, zwart metalen frame

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 5-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

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

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging

Antivriestank 30 liter antivriestank met 
circulatiemogelijkheid om de 
hogedrukpomp te beschermen

Extra watertanks 2 x 400 liter watertanks in plaats van 
1 x 400 liter

Extra hogedruk- 
slanglengte

80 meter NW 13

Vaste aanzuigleiding Zuigvoorziening voor het vullen van de 
tanks met oppervlaktewater

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

HD-haspel Elektrisch of hydraulisch aangedreven

Tweede HD-haspel 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)

  Zeer compacte bouwvorm
  Laag gewicht
  Keuze uit diverse motoren, pompen en 

watertanks
  Zeer service toegankelijk
  In iedere bestelauto in te bouwen

RioMote afstandsbediening optioneel 
verkrijgbaar
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HOGEDRUK REINIGING

URBANJET
RIOOLREINIGING OP HOOG NIVEAU 
LAAG GEWICHT
De nieuwe UrbanJet is bij uitstek geschikt voor de meest compacte bestelbussen in de  
3,5 tons klasse (zoals bijvoorbeeld de VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano,  
MB Vito en soortgelijke voertuigen). De nieuwe UrbanJet is ideaal voor het gebruik in  
huisaansluitingen en voor licht industriële klussen. De UrbanJet is leverbaar met een 
watergekoelde diesel of benzinemotor om probleemloos buizen tot 350 mm te reinigen 
en ontstoppen.

COMPLEET PAKKET
De UrbanJet wordt compleet en gebruiksklaar geleverd met 60 meter lichtgewicht 
MaxFlow hogedrukslang op een hydraulisch aangedreven haspel en een vulhaspel met 
35 meter (NW 19) slang. Optioneel verkrijgbaar is de 5- of 7-kanaals RioMote voor  
bediening door één persoon. Met dit systeem regelt u het gas en schakelt u de pomp  
aan- en uit. Uiteraard is de afstandsbediening voorzien van een noodstop. De  
opgebouwde droogloopfunctie ter bescherming van uw pomp, kan eenvoudig overbrugd 
worden. Hierdoor is het mogelijk om de hogedrukslang ook bij weinig water met het 
hydrauliek systeem terug uit het riool te halen. De UrbanJet is leverbaar met verschillende 
watertanks en optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel voor maximale flexibiliteit.

MET ECONTROL+ BEDIENING
Ondanks zijn gunstige prijsstelling is de UrbanJet voorzien van een prijswinnend  
eControl+ bedieningspaneel met LCD beeldscherm. De besturingseenheid zit vol met  
nuttige functies, informeert gebruikers over de status van de machine en geeft  
foutmeldingen weer waarmee het opsporen van eventuele storingen aanzienlijk  
vereenvoudigd wordt.

Max 350 mm

Vanaf 440 kg

600 liter

P

STAGE V

Optioneel
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  Lichtgewicht, geschikt voor bijna elk model 
bestelbus

  Econtrol+ bediening met helder lcd display
  Standaard met hydraulisch aangedreven 

hogedrukhaspel
  Optioneel geleverd met RioMote  

afstandsbediening

Optioneel verkrijgbaar met zwenkbaar haspel.

NIEUW
ZWENKBAAR

HASPEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 350 mm

Motor Kubota diesel D1105 (18.5 kW / 25 pk) 
of Kubota benzine industrial WG972 
(23 kW / 30 pk)

Brandstoftank 30 liter

Pomp 
Rioned/Speck

Kubota diesel D1105 
200 bar / 45 lpm 
140 bar / 60 lpm 
Kubota benzine industrial WG972 
200 bar / 55 lpm 
140 bar / 70 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Watertank 600 liter (2 x 300 liter)

Vulhaspel 35 meter NW 19

Vaste vulleiding Optioneel

HD-slang 60 meter NW 13

HD-haspel Vast, hydraulisch aangedreven

Bediening Rioned eControl+

Gewicht Vanaf 440 kg

Afmeting (lxbxh) 1.305 x 1.240 x 1.195 mm

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

Kleur Blauwe kappen, zwart metalen frame

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 5- of 7-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

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

80 meter NW 13

Vaste aanzuigleiding Zuigvoorziening voor het vullen van de 
tanks met oppervlaktewater

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

HD-haspel 180° zwenkbaar, hydraulisch 
aangedreven

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

RioFree 
mechanische 
vrijloop HD-haspel

RioFree mechanische vrijloopgrendel 
op het haspel voor afrollen zonder 
weerstand

Elektrische 
niveauregeling

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

Toebehoren Spuitpistool met lans
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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

P

STAGE V

NIEUW
V1505-CRT 

DIESEL 
MOTOR
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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
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BESTURINGSSYSTEEM

eCONTROL TOUCH
NEXT-LEVEL MACHINE MANAGEMENT VOOR  
ONGEKENDE CONTROLE EN INZICHTEN
De eControl Touch is het nieuwe besturingssysteem voor onze hogedruk- en  
rioolreinigingsmachines. In navolging van het succes van de eerste eControl, die in 2015 
werd bekroond met de prestigieuze Red Dot award voor innovatie, is deze nieuwste versie 
voorzien van talloze slimme toepassingen die ongekende controle over en inzichten in het 
gebruik van de machine geven.

eCONTROL TOUCH
De nieuwe eControl Touch is een platform dat is ontworpen voor de toekomst. Door  
gebruikers meer controle te bieden, wordt de machine efficiënter gebruikt en worden  
onderhoudskosten teruggedrongen. Gebruiksgemak, functionaliteit en duurzaamheid 
waren de belangrijkste pijlers bij de ontwikkeling van de eControl Touch. Hierdoor biedt  
de eControl Touch ongekende inzichten in diagnostiek en operationele informatie. Ook  
is er in het design rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen waaronder  
connectiviteitsmogelijkheden. Daarnaast helpt de eControl Touch om het water- en 
brandstofverbruik, de uitstoot en het aantal bedrijfsuren te verminderen. Momenteel is de 
eControl Touch standaard op de CityJet met V1505-CR Turbo motor. 

NIEUW UITERLIJK
De eControl Touch is ontworpen om volledige controle binnen handbereik te hebben. Het 
ergonomische design met een 7” LCD touchscreen, dat alle informatie in een oogopslag 
weergeeft, zorgt voor een nog groter gebruiksgemak. Zelfs met handschoenen aan is het 
scherm te bedienen!

INGEBOUWDE SENSOREN VOOR ACTUELE INFORMATIE
Een belangrijk onderwerp bij de ontwikkeling van de eControl Touch was het  
toevoegen van meer real-time sensoren zodat gebruikers meer controle hebben op en  
inzicht hebben in waterdruk, waterverbruik, RPM’s, brandstof- en waterniveaus. De  
sensoren monitoren ook continu de motor en andere kritieke onderdelen.  
Waarschuwingen en foutmeldingen worden direct weergegeven op de eControl Touch. 
Maar dat is niet het enige: op het 7” LCD scherm worden ook mogelijke oplossingen om 
het probleem te verhelpen weergegeven. Dit zorgt voor verminderde onderhoudskosten 
en downtime van machines.

Scan QR-code voor productvideo

Standaard op CityJet met V1505-CR T 
diesel motor
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NIEUWE FEATURES
De eControl Touch kan worden gestart met een RFID-tag of een unieke code om de 
veiligheid bij het werken op afstand te waarborgen. Daarnaast is de eControl Touch 
standaard uitgerust met de populaire RioMeter slangmeter teller om precies inzichtelijk te 
hebben hoeveel meter een slang door een buis heeft afgelegd.

NIEUWE AFSTANDSBEDIENING
De nieuwe RioMote afstandsbediening beschikt over een LCD scherm dat alle essentiële 
informatie over de machine direct weergeeft. Gebruikers die op afstand werken hebben 
zo in een oogopslag inzicht in waterdruk, watertoevoer, bedrijfsuren, waarschuwingen en 
andere belangrijke informatie waardoor het werken op afstand veiliger is en de downtijd 
van de machine wordt verminderd.

  Ergonomisch design met 7” touchscreen en 
draaiknop

  Volledige informatie over de machine in een 
oogopslag

  Meer ingebouwde sensoren voor actuele data
  Continue monitoring van motor, pomp en  

andere vitale onderdelen
  Standaard uitgerust met de RioMeter  

slangmeter teller

NIEUW
STANDAARD  
OP CITYJET 
V1505-CR T

De nieuwe RioMote afstandsbediening 
heeft een LCD scherm dat alle 
informatie van de eControl Touch 
toont.
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HOGEDRUK REINIGING

eCITYJET
DE TOEKOMST VAN RIOOLREINIGING BEGINT 
VANDAAG

De eerste volledig elektrisch rioolreinigingsmachine voor rioleringen tot 350 mm

GEEN UITSTOOT
De volledig elektrische Cityjet heeft een krachtige elektromotor gevoed door een hoog 
efficiënt accu set dat gebruikt maakt van de modernste technologie. De uitstoot van de 
machine is daarmee tot 0 gereduceerd, wat de eCityJet bij uitstek geschikt maakt voor 
gebruik in binnensteden waar strikte emissie-eisen gelden en voor ruimtes die geheel of 
gedeeltelijk afgesloten zijn. De eCityJet beschikt over alle eigenschappen van een diesel 
aangedreven machine en is nauwelijks zwaarder. De machine weegt leeg namelijk  
ongeveer 690 kg. Ook is de machine slechts iets groter dan een diesel aangedreven 
CityJet waardoor deze in de meeste bestelauto’s geplaatst kan worden. 

PRESTATIES
De eCityJet kan zich qua prestaties ook meten met diesel of benzine aangedreven  
machines. Hierdoor is de machine zeer geschikt voor het ontstoppen van buizen tot  
350 mm. Met volledig opgeladen batterijen kunt u gemakkelijk een hele dag werken met 
de eCityjet. De meeste klanten werken echter meerdere dagen zonder tussentijds op te 
laden. 

ACCUPAKKET
De eCityJet is uitgerust met 6 batterijen van 5 kWh. Voor het laden van de accu’s kunt  
u gebruik maken van het reguliere stroomnet door middel van een gewone stekker. De 
oplaadtijd voor zes batterijen is ongeveer acht uur. Tussentijds bijladen voor langer  
spoelen is eveneens mogelijk. 

COMPLEET
De eCityJet is voorzien van eControl+ bedieningskast. Het automatisch op- en afhaspelen 
van de slang op de haspel gebeurt elektrisch. Hydrauliekolie wordt niet gebruikt wat het 
milieu ook ten goede komt. Standaard wordt de machine geleverd met twee watertanks 
van 300 liter elk, 135° zwenkbaar haspel met mechanische vrijloop en 80 meter  
MaxFlow HD slangen een vulhaspel met 50 meter NW 19 slang.

Max 350 mm

Vanaf 690 kg

600 liter

STAGE V

Van der Velden Rioleringsbeheer heeft de 
eCityJet getest:
“We hebben de elektrische CityJet uitvoerig 
getest in het stadscentrum van Amsterdam. 
We hebben de machine twee volledige 
werkdagen kunnen gebruiken, zonder 
tussentijds de batterijen op te opladen.”
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UNIEK
De eCityJet is klaar voor de toekomst. De komende jaren zal er steeds 
meer nadruk komen te liggen op de beperking van NOx, roet en CO2 
uitstoot. De eCityJet geeft u nu al een aanzienlijke voorsprong bij  
opdrachtgevers die de voorkeur geven aan schoon werken. Bijkomend 
voordeel is ook dat de machine aanzienlijk stiller is dan een machine met 
diesel motor wat bijvoorbeeld bij nachtelijk werk een belangrijke factor is. 
Omdat u geen fossiele brandstoffen meer tankt, bent u ook nog eens  
aanzienlijk goedkoper uit. De machines zijn onderhoudsvriendelijk wat 
op lange termijn een aanzienlijke besparing oplevert. Nu instappen zorgt 
ervoor dat u zich in de markt onderscheidt. 

  Geen uitstoot
  Aangedreven door zes extreem efficiënte 

batterijen
  Ideaal voor milieuzones en afgesloten ruimtes

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 350 mm

Motor Elektromotor

Accupakket 30 kWh batterij pakket

Pomp 
Rioned/Speck

160 bar / 75 lpm 
200 bar / 60 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, elektrisch 
aangedreven en voorzien van RioFree 
vrijloop

Bediening Rioned eControl+

Gewicht Vanaf 690 kg

Afmeting (lxbxh) 1.615 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

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 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

Elektrische 
niveauregeling

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



25

  Brandstofzuinige Tier 4/ Stage V Kubota motor die 
voldoet aan alle huidige- en toekomstige  
milieueisen

  Uniek zwenkbare en draaibare hogedruk haspel
  eControl+ bedieningskast met slangmeter teller

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 600 mm

Motor Kubota diesel common rail turbo 
V1505-CR T (33 kW / 44 pk) of 
Kubota diesel common rail turbo 
V2403-CR T (49 kW / 65 pk)

Brandstoftank 30 liter

Pomp
Rioned/Speck

Kubota diesel common rail turbo 
V2403-CR T 
280 bar / 80 lpm 
160 bar / 130 lpm 
Kubota diesel common rail turbo 
V1505-CR T 
250 bar / 60 lpm 
200 bar / 72 lpm 
160 bar / 85 lpm 
150 bar / 100 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Watertank 800 liter (2 x 400 liter)

Vulhaspel 35 meter NW 19

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

HD-slang 80 meter NW 13, 80 meter NW 16 of 
80 meter NW 19

HD-haspel 180° zwenkbaar, 90° draaibaar, 
hydraulisch aangedreven en voorzien 
van RioFree vrijloop

Bediening Rioned eControl+

Gewicht Vanaf 800 kg

Afmeting (lxbxh) 1.736 x 1.383 x 1.186 mm

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

Toebehoren Spuitpistool met lans

Kleur Blauwe zwenkarm, zwart aluminium 
frame

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 7 -kanaals 
afstandsbedieningssysteem

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 4 x 400 liter watertanks in plaats van 
2 x 400 liter

Extra hogedruk-
slanglengte

100, 120 of 140 meter NW 13, 100 of 
120 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

RioSpindel RioSpindel automatische 
slangegeleider op het eerste 
hogedrukhaspel

Elektrische 
niveauregeling

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

STAGE V

P

P

P
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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
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HOGEDRUK REINIGING 

MULTIJET
ONTWORPEN VOOR HET ZWAARSTE WERK

De Rioned MultiJet is een hogedrukreinigingsaanhanger die ontworpen en gebouwd is 
met de nieuwste technologie en geschikt is voor het ontstoppen en reinigen van afvoeren 
en riolen tot een diameter van 450 mm. De krachtige MultiJet is de stilste  
rioolreinigingsaanhanger in zijn klasse dankzij de watergekoelde diesel of benzinemotor, 
de speciale uitlaat en de gesloten ombouw. 

MAXIMALE ZICHTBAARHEID EN VEILIGHEID
De MultiJet heeft twee ingebouwde en onderling verbonden watertanks van 400 liter.  
Het unieke ontwerp en lage zwaartepunt zorgen voor uitstekende rijeigenschappen en 
wegligging. De machine is uitgerust met de modernste technologie. Uitgezwenkt blijft de 
haspel altijd achter de machine om de rijstrook niet te blokkeren en om zo ongelukken 
te voorkomen. De plaatsing van de achterlichten garandeert maximale zichtbaarheid en 
veiligheid.

JARENLANGE PROBLEEMLOZE WERKING
De nieuwe, zwaar-uitgevoerde dissel en chassis zijn bestand tegen vele jaren intensief 
gebruik en de robuuste constructie van het zwenkbare haspelmechanisme garandeert 
een jarenlange, probleemloze werking. Net als bij alle andere eersteklas Rioned machines 
zijn veiligheidssystemen gemonteerd die de levensduur van de belangrijkste  
componenten van de MultiJet maximaliseren. Het aerodynamische ontwerp van de 
MultiJet draagt bij aan een lager brandstofverbruik van het trekkend voertuig. Door het 
gebruik van een warmtewisselaarsysteem voor het koelen van de motor, wordt het  
geluidsniveau verlaagd tot een absoluut minimum. Twee ingebouwde en afsluitbare  
gereedschapskasten bieden ruim voldoende plaats aan benodigde of te vervoeren  
gereedschappen en andere uitrusting.

OPTIMAAL WERKCOMFORT
De zwenkbare haspel zwenkt eerst tot 90° uit de achterkant van de machine. De haspel 
zelf kan dan nog eens 180° gedraaid worden voor een optimaal werkcomfort onder alle 
omstandigheden. De haspels worden afgeschermd door de kap van de machine, wat de 
levensduur van de machine beslist ten goede komt. De hogedrukslang van de MultiJet is 
niet alleen de lichtste slang in zijn soort, maar kent ook een minimaal drukverlies dankzij 
het gladde binnenoppervlak en de grotere binnendiameter.  
De effectieve opbrengst van de MultiJet is hiermee verder verhoogd, waardoor de  
spuitkop een hogere werkdruk levert. Uiteraard kan de MultiJet met afstandsbediening 
worden uitgerust voor optimaal bedieningsgemak door één persoon. Ook een optie voor 
oliespoorreiniging behoort tot de mogelijkheden. 

90° + 180° zwenkbare hogedrukhaspel

800 liter water aan boord

Max 450 mm

Vanaf 980 kg

800 liter

STAGE V

P
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  Robuust en duurzaam
  Ontworpen voor intensief gebruik
  90° + 180° zwenkbare hogedrukhaspel
  Zeer stabiele wegligging
  Laag geluidsniveau

eControl+ bedieningskastRuime opbergbakken

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Inzetbereik Max 450 mm

Uitvoering Geremd, met geluidsisolerende kap

Motor 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

160 bar / 85 lpm 
200 bar / 72 lpm 
150 bar / 100 lpm 
250 bar / 60 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbrugging

Drukregelaar Type Speck met automatische 
bypassfunctie

Watertank 800 liter (2 x 400 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, 90° draaibaar, 
hydraulisch aangedreven

Bediening Rioned eControl+

Gewicht Vanaf 980 kg

Afmeting (lxbxh) 3.640 x 1.840 x 1.500 mm

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

Toebehoren Spuitpistool met lans

Kleur Geel (RAL 1032), blauw (RAL 5010) of 
wit (RAL 9010)

OPTIES

Afstandsbediening RioMote 7 -kanaals 
afstandsbedieningssysteem

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 hogedruk-
slanglengte

100 of 120 meter NW 13

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

RioFree 
mechanische 
vrijloop HD-haspel

RioFree mechanische vrijloopgrendel 
op het haspel voor afrollen zonder 
weerstand

Sproeibalk Spuitbalk met roterende nozzles om 
straten te ontdoen van olievervuiling

Toebehoren Lichtmetalen velgen in plaats van 
standaard velgen
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HOGEDRUK REINIGING

OPTIES
HAAL MEER UIT UW MACHINE

RIOMOTE
Dankzij de RioMote afstandsbediening is uw machine uitstekend te bedienen door één 
persoon. Door middel van de 5-kanaals RioMote afstandsbediening, leverbaar op  
machines met benzinemotoren, bedient u de hogedrukpomp en de gasregeling (traploos). 
Uiteraard is de handzender ook voorzien van een noodstop. Met een 7-kanaals  
RioMote, leverbaar op onze dieselmachines, schakelt u ook de motor in en uit. De RioMote 
afstandsbediening wordt gekenmerkt door een bijzonder groot bereik. Door middel van 
de bijgeleverde acculader heeft u bovendien altijd een gevulde accu tot uw beschikking, 
waardoor u onafgebroken kunt werken.

RIONED ACCESSORIES
Met de juiste accessoires vergroot u de mogelijkheden van uw Rioned machine. Zo  
kunt u bij ons terecht voor een ruim aanbod aan spuitkoppen voor verschillende  
toepassingen. In het programma vindt u standaard- en roterende koppen, maar ook  
hydraulische wortelsnijders en speciale spuitkoppen voor het verwijderen van zand.  
Om de levensduur van uw hogedrukslang te verlengen, leveren we ook diverse  
slanginvoergeleiders. Met een losse zuigventuri voor hogedrukmachines kunt u  
ondergelopen kelders in een mum van tijd legen zonder gebruik te maken van een  
zuigpomp. Kijk op www.rioned.nl voor alle mogelijkheden.

WINTERBEVEILIGING
Strenge winterse omstandigheden kunnen uw pomp en andere belangrijke componenten 
van uw machine ernstig beschadigen. Rioned biedt u een antivriessysteem met tank ter 
voorkoming van beschadigingen. 

RIOPULSE PULSATOR
De pulsator is een aanpassing aan de pomp waarmee de waterstroom gedeeltelijk onder 
broken kan worden. Het water wordt met korte schokken door de slang gestuurd. Hierdoor 
wordt niet alleen veel water bespaard, maar worden ook hardnekkige verstoppingen  
sneller verholpen en bochten van 90° met groter gemak genomen.
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ELEKTRISCHE NIVEAUREGELING
Dit automatisch vulsysteem opent de watertoevoer als een laag waterniveau bereikt is 
en sluit de watertoevoer als de tanks volledig gevuld zijn. Deze optie maakt het mogelijk 
om langdurig, zonder onderbreking, te werken als uw machine aangesloten is op een 
watervoorziening.

VAST VENTURI-SYSTEEM
Het venturi-systeem creëert onderdruk in de schoonwatertank waarmee de mogelijkheid
ontstaat om razendsnel bij te vullen met oppervlaktewater.

VRIJLOOPGRENDEL
De mechanische vrijloopgrendel is op het haspel gemonteerd en bedoeld om een  
hydraulisch aangedreven haspel handmatig af te rollen zonder mechanische weerstand. 
Standaard geleverd op de CityJet, optioneel verkrijgbaar op andere machines met  
hydraulisch haspel.

  

RIOMETER SLANGMETERTELLER
De Riometer slang meterteller geeft nauwkeurige informatie over hoe ver de spuitkop in 
het riool is. De slang meterteller is bijzonder nuttig in lange leidingen en leidingen die pas 
gedeeltelijk schoon gemaakt zijn. De slang meterteller is accuraat en heeft een afwijking 
van slechts 2% over een lengte van 100 meter.

MAX FLOW SLANG
Door gebruik te maken van de modernste technieken heeft Rioned
een lichtgewicht hogedrukslang ontwikkeld met een extra grote
binnendiameter. Het drukverlies in de slang wordt nog verder
gereduceerd, zonder dat dit ten koste gaat van de werkdruk of
barstdruk. Kijk voor meer informatie op pagina 71.


