
COMPACTE COMBI MAAKT 
WERK IN STEDEN 
EENVOUDIG
Edincare Drains uit Engeland gebruikt onze krachtige en compacte RioCom dagelijks. 
Directeur Andy Simpkins zegt dat de aanschaf van de RioCom al direct zijn voordelen 
heeft opgeleverd. “85% van ons werk vindt plaats in het centrum van Londen”, zegt hij. 
“De nieuwe combinatie unit is fantastisch voor het gebruik in de stad. Omdat het een unit 
van 7,5 ton is, kunnen we overal in de stad werken, inclusief de strenge emissiezones.

Het formaat van de unit zorgt er ook voor dat we gemakkelijk buiten huizen en bedrijven 
kunnen parkeren zonder dubbel te hoeven parkeren, zoals bij een grotere combinatie unit. 
Dit veroorzaakt stukken minder overlast voor de omwonenden en passerend verkeer.”

Bij Edincare Drains zijn ze onder de indruk zijn van de kracht van de RioCom. “Onze 
werkzaamheden vinden meestal plaats in kelders. Onlangs hadden we een opdracht in 
een kelder, op ongeveer 10 meter onder de grond. Dankzij de zuigslang van 49 meter lang 
hebben we deze klus probleemloos en gemakkelijk kunnen klaren!”



Rioned is gespecialiseerd in de ontwikkeling van compacte zuig/pers units van hoge kwaliteit  
voor het legen van vetputten, ondergelopen kelders en ernstig vervuilde leidingen. Onze  
combinatie units worden op plaatsen ingezet die voor grotere auto’s moeilijk toegankelijk zijn.  
De inzet van kleinere voertuigen is ook economisch gezien interessant omdat ook de operationele 
kosten beduidend lager zijn. Rioned biedt een reeks concept voertuigen die uitgebreid en op uw 
wensen kunnen worden afgestemd met tal van handige opties.

Hogedruk/vacuüm 
reiniging



Ideaal voor gebruik in parkeergarages
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HOGEDRUK/VACUÜM REINIGING

ZUIGAANHANGER
KRACHTIG EN WENDBAAR

2.100 LITER NETTO INHOUD
De robuuste Rioned zuigaanhanger is gemaakt om ondergelopen kelders, ernstig  
vervuilde rioleringen, sceptische tanks en putten weer helemaal leeg te zuigen.  Met een 
totale hoogte net onder de 1.95 meter, kan deze dubbel-asser ook in de meeste  
parkeergarages prima uit de voeten. De thermische verzonken tank heeft een netto 
volume van 2.100 liter, ruim voldoende voor de meeste klussen. Dankzij een leeggewicht 
van ongeveer 1.450 kg, blijft het totaalgewicht van de aanhanger met inhoud bij normaal 
gebruik onder de toegestane belasting van 3.500 kg.

ONDER DE KAP
Onder de omkasting van het motor pomp/compartiment vinden we een 2 cilinder, 20 PK 
Honda Motor die de krachtige Jurop PNR 73 vacuümpomp aandrijft. Deze pomp is goed 
voor een zuigcapaciteit van 425m3 per uur (7.200 liter per minuut) en geschikt voor  
continu gebruik. De persstand van de pomp helpt bij het leegmaken van de tank. Een 
dubbele vlotterbal in de tank en een sifon voorkomen dat vuildeeltjes in de pomp terecht 
komen. De omkasting van de motor en pomp beschermen tegen vuil en weersinvloeden. 
Een geluidsdemper op de uitlaat, beperkt de geluidsoverlast tijdens werkzaamheden 
zoveel mogelijk.  

VOLLEDIG TE OPENEN
Het achterdeksel is voorzien van een 3” zuigkraan, een 3” perskraan en drie kijkglazen 
om het vloeistofniveau te bepalen. De tank is volledig te openen voor reiniging en het 
verwijderen van vaste stoffen. Met 25 meter 2,5” slang op de zuighaspel is de machine 
klaar voor gebruik. Aan één zijde van de aanhanger biedt een open bak plaats aan de 
twee standaard meegeleverde 3” slangen, aan de andere zijde zit een afsluitbare bak voor 
het opbergen van gereedschappen. 

P

2.100 liter

1.450 KG



TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Onderstel Dubbel-assige aanhangwagen,  
max laadvermogen 3.500 kg

Afmetingen (lxbxh) 4.380 x 1.854 x 1.875 mm

Leeg gewicht Ca. 1.450 kg

Tank inhoud 2.100 liter

Niveau indicator 
afvalwater

3" kijkglazen

Tank materiaal Staal, gegalvaniseerd

Tank opening Volledig te openen achterdeur,  
handmatig

Aansluitingen 3" inlaat, 3" uitlaat

Motor/aandrijving Honda luchtgekoelde benzinemotor 
(15kW / 20 pk)

Vacuumpomp Jurop PNR73 (7.200 lpm, 425m3/u,  
0.8 bar zuigen / 0.49 bar persen)

Zuighaspel 25 meter 2.5” zuigslang,  
handmatig bedienbaar

Bediening Op de motor

Opbergruimte Afsluitbare gereedschapsbak,  
open slangenbak

Veiligheid Werklamp, zwaailamp en LED  
waarschuwingslichten optioneel 
verkrijgbaar

Standaard  
toebehoren

2 x 3 meter 3" zuigslangen, 1 x PE 
zuigbuis, knevelsleutel voor het openen 
en sluiten van de tank
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 2.100 liter netto tank inhoud
 Volledig te openen achterdeksel
 Krachtige vacuümpomp voor continu gebruik
 Afsluitbare gereedschapsbak
 Zuighaspel met 25 meter slang 
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HOGEDRUK/VACUÜM REINIGING

UNICOM
COMPACT EN LICHTGEWICHT, GESCHIKT
VOOR VRIJWEL IEDER BEDRIJFSVOERTUIG
ALLESKUNNER OP MAAT
Met zijn eigentijds design is deze machine een ware alleskunner en uitermate geschikt 
voor alle soorten hogedruk- en vacuümwerkzaamheden in stadscentra en op moeilijk  
toegankelijke plaatsen. Huisaansluitingen, riolen, vetputten en straatkolken kunnen  
efficiënt ontstopt en gereinigd worden met de UniCom. Deze modulaire combinatie-unit 
kunt u, volledig op maat laten uitvoeren met de door u gewenste specificaties en opties.

OP, IN OF ACHTER HET VOERTUIG
De UniCom is door zijn bouwvorm eenvoudig te monteren op een 4,5 tons chassis of  
groter. De UniCom kan ook op een aanhanger of in een gesloten bedrijfsvoertuig worden 
gemonteerd. Dankzij zijn geringe afmetingen beweegt de UniCom zich moeiteloos door 
het drukke stadsverkeer.

VEEL KEUZEMOGELIJKHEDEN
De UniCom heeft een tankcapaciteit van 1.500 liter, verdeeld in 1.000 liter vuilwatertank 
en 500 liter schoonwatertank, maar kan afhankelijk van uw behoefte ook met een  
afwijkende tankverdeling geleverd worden. De UniCom kan worden uitgerust met een 
breed scala aan opties: van een radiografische afstandsbediening tot een volledig  
hydraulische zuigslanghaspel; de keus is aan u. U kunt kiezen voor een basisuitvoering 
met benzinemotor en eenvoudige kap boven het motor- en pompcompartiment of  
voor de standaarduitrusting met dieselmotor en volledig afgesloten motor- en  
pompcompartiment. Alle componenten van de UniCom zijn eenvoudig te bereiken voor 
onderhoudswerkzaamheden. De tank is gegalvaniseerd, maar kan ook in iedere gewenste 
bedrijfskleur gespoten worden.

COMPLEET UITGERUST
Welke versie u ook kiest, de UniCom is klaar om uw klus professioneel te klaren. Een 
betrouwbare benzine- of dieselmotor gaat samen met een hoogwaardige hogedruk en 
vacuümpomp. 

Het achterdeksel zwenkt volledig open om de 
tank eenvoudig te lossen en te reinigen. Door 
het schuin aflaatschot blijft er weinig of geen 
vuil achter. Twee stuks zuigslangen inclusief 
koppelingen, 60 m x NW 13 hogedrukslang 
en twee spuitkoppen maken het pakket 
compleet.

Basisuitvoering met bezinemotor voor economisch werken

P

P

Max 300 mm

Max 450 mm

optioneel

7 of 9-kanaals

500 / 1.000 liter

500 / 1.000 liter

4.5 / 5.5 T

4.5 / 5.5 / 7.5 T

UniCom, basis uitvoering

UniCom, standaard Uitvoering

STAGE V

STAGE V
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Basisuitvoering Standaarduitvoering

Chassis aanhanger, 4.5 of 5.5 tons aanhanger, 4.5, 5.5 of 7.5 tons

Afmetingen (lxbxh) 3.000 x 1.740 x 1.450 (exclusief chassis) 3.000 x 1.740 x 1.450 (exclusief chassis)

Leeg gewicht Vanaf 1.200 kg (afhankelijk van chassis) Vanaf 1.200 kg (afhankelijk van chassis)

Tank inhoud 1.500 liter (500 liter schoon / 1.000 liter vuil) 1.500 liter (500 liter schoon / 1.000 liter vuil)

Verplaatsbaar 
tussenschot

Nee Nee

Niveau indicator 
afvalwater

3" kijkglazen 3" kijkglazen

Tank materiaal Staal Staal

Tank opening Volledig te openen achterdeur, handmatig Volledig te openen achterdeur, handmatig

Aansluitingen 3" inlaat, 3" uitlaat 3" inlaat, 3" uitlaat

Motor/aandrijving Honda benzine (18 kW / 24 pk) Kubota diesel D1105 (18.5 kW/25 pk)

HD pomp 
Rioned/Speck

140 bar / 60 lpm 140 bar / 60 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid Droogloopbeveiliging met overbruggingsmogelijkheid

Vacuumpomp MEC 5000 (capaciteit 5.000 lpm, 300m3/u, 0.8 bar zuigen /  
0.49 bar persen) of GD SLS54V, lucht gekoeld, olie gesmeerd 
(capaciteit 5.400 lpm, 300m3/u, 0.8 bar zuigen / 0.49 bar persen)

GD SLS54V, lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 5.400 lpm, 
300m3/u, 0.8 bar zuigen / 0.49 bar persen)

HD haspel 60 meter NW 13, 180˚ zwenkbaar 60 meter NW 13, hydraulisch bedienbaar, 180˚ zwenkbaar

Zuighaspel Optioneel 25 meter 2.5" zuigslang, handmatig of hydraulisch bedienbaar

Vulhaspel Optioneel 35 meter NW 19 vulslang

Omkasting motor 
en pompen

Afdekkap Volledig gesloten omkasting

Bediening Rioned eControl Rioned eControl+

Afstandsbediening RioMote 7-kanaals afstandsbedieningssysteem optioneel RioMote 7- of 9-kanaals afstandsbedieningssysteem optioneel

Opbergruimte Opbergruimte voor slangen in liggersonder de tank" Gereedschapsbakken aan beide zijden van de tank

Veiligheid Werklamp, zwaailamp en LED waarschuwingslichten optioneel 
verkrijgbaar

Werklamp, zwaailamp en LED waarschuwingslichten optioneel 
verkrijgbaar

Standaard 
toebehoren

Spuitkoppen, 2 x 3 meter 3" zuigslangen Spuitkoppen, 2 x 3 meter 3" zuigslangen

Opties RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter slangmeterteller, antivries 
systeem, extra aflaatkraan, extra opbergruimte afhankelijk van 
chassis

RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter slangmeterteller, antivries 
systeem, extra aflaatkraan, extra opbergruimte afhankelijk van 
chassis

Standaarduitvoering met volop bergruimte

  1350 Hogedrukhaspel
  Naar behoefte zelf samen te stellen
  Geschikt voor alle soorten voertuigen
  Voorzien van een krachtige motor
  1.500 Liter tank in iedere gewenste verdeling



HOGEDRUK/VACUUM REINIGING

URBANCOMBI
DEZE ZUIG-PERS UNIT KOMT OP PLAATSEN
WAAR ANDEREN NIET KUNNEN KOMEN
SMALLE STRATEN
De Rioned UrbanCombi is speciaal ontwikkeld voor gebruik in parkeergarages, smalle 
straten in de binnenstad en voor zijn inzetbaarheid tijdens piketdiensten. Deze kleine 
combi voelt zich echter ook prima thuis op moeilijk begaanbare wegen in het  
buitengebied.

PARKEERGARAGES
Omdat de totale hoogte van de auto onder de 1 meter 85 blijft, is de UrbanCombi zeer 
geschikt voor gebruik in parkeergarages.

4-WIELAANDRIJVING
Ondanks zijn geringe afmetingen is de UrbanCombi zeer geschikt voor het reinigen van 
zowel horizontale als verticale leidingen en het leeg zuigen van vetputten of kleine  
septische putten. Het is een veelzijdige auto die dankzij de permanente 4-wielaandrijving
ook toegang heeft tot de meest moeilijk bereikbare plaatsen. 

ALUMINIUM TANK
Om het totaalgewicht van de auto zo laag mogelijk te houden, zijn de opbergkasten en  
de 1.200 liter tank gemaakt van sterk aluminium. De tank is verdeeld in een 800 liter  
vuil water deel en een 400 liter schoon water deel. De tankdeksel heeft twee 3”  
openingen. De zuighaspel is voorzien van 25 meter 2” zuigslang.

PRESTATIES
Afmetingen zeggen niet alles! Ondanks de compacte bouwvorm is de UrbanCombi 
voorzien van twee krachtige pompen waarmee ieder probleem verholpen wordt. De P45 
hogedrukpomp levert tot 320 bar druk waarmee ook standleidingen van onderaf  
gereinigd kunnen worden. De GD SLS54V vacuümpomp heeft een zuigcapaciteit van  
325 m3/uur, gelijk aan die van veel grote units.

Max 450 mm

7-kanaals

400 / 800 liter

3.2 / 3.5 T

eControl+ bedieningspaneel
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  Mini hogedruk/vacuüm unit, voor  
moeilijk bereikbare plaatsen

  Robuust 3.2 Tons 4 wiel aangedreven 
Ford Ranger chassis

  Aluminium tank met 1.200 liter 
totale tank inhoud

  Hoogte onder de 1.85 meter voor  
parkeergarage toegang

  Krachtige hogedruk en vacuümpomp

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Chassis 3.2 tons Ford Ranger, 4-wielaandrijving

Afmetingen (lxbxh) 5.500 x 1.950 x 1.850 mm

Chassis Ca. 2870 kg (inclusief chassis

Tank inhoud 1.200 liter  
(400 liter schoon / 800 liter vuil)

Verplaatsbaar 
tussenschot

Nee

Niveau indicator 
afvalwater

3" kijkglazen

Tank materiaal Aluminium

Tank opening 4" inspectieklep

Aansluitingen 3" inlaat, 3" uitlaat

Motor/aandrijving PTO

HD pomp 
Rioned/Speck

320 bar / 46 lpm 
250 bar / 60 lpm 
180 bar / 75 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met  
overbruggingsmogelijkheid

Vacuumpomp GD SLS54V, lucht gekoeld, olie 
gesmeerd (capaciteit 5.400 lpm, 
300m3/u, 0.8 bar zuigen / 0.49 bar 
persen)

HD haspel 80 meter NW 13, hydraulisch  
bedienbaar, 180˚ zwenkbaar

Zuighaspel 25 meter 2" zuigslang, hydraulisch 
bedienbaar

Vulhaspel 35 meter NW 19 vulslang optioneel

Bediening Rioned eControl+

Afstandsbediening Riomote 7-kanaals  
afstandsbedieningssysteem

Opbergruimte Afsluitbare bakken aan beide zijden 
van de tank

Veiligheid LED waarschuwingslichten

Standaard 
toebehoren

Spuitkoppen, spuitpistool met lans, 
zuigslang met buis

Opties RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter 
slangmeterteller, 18" lichtmetalen 
velgen, achteruitrijcamerasysteem
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HOGEDRUK/VACUÜM REINIGING

RIOCOM 7.5 T
ALLROUND ZUIG/PERS UNIT VOOR  
DAGELIJKS GEBRUIK
KRACHTIG CONCEPT
De RioCom is Rioned’s economische alternatief voor grote combinatievoertuigen. Ideaal 
voor rioolreinigers die werken in drukken steden. De RioCom is compact, wendbaar 
en ontwikkeld voor dagelijks gebruik tegen lage kosten. De Speck hogedruk pomp in 
combinatie met de krachtige vacuüm pomp reinigt de meest vervuilde buizen vetputten, 
pompstations, waterputten en ondergelopen kelders met gemak. De RioCom is een echte
alles-in-een machine voor de rioleringsbranche en is snel leverbaar.

TANK
De zuig/pers unit heeft een gescheiden tank met een vermogen van 3.000 liter – 2.000 
liter vuil- en 1.000 liter schoon water.  Door middel van een tussenleiding met kraan zijn 
beide compartimenten met elkaar verbonden waardoor de gehele tank met schoon water 
gevuld kan worden. Dit komt goed van pas komt bij grotere spoelklussen. De tank heeft 
een volledig te openen deur met een zwenkbaar hydraulisch hogedruk haspel, een 3”  
ingang, 4” uitgang en een mechanische niveau-indicator voor vuil water. De zuighaspel 
met ongeveer 17 meter 3” slang is met de tank verbonden voor direct gebruik. 

EENMANSBEDIENING
Met de inbegrepen afstandsbediening start u de automotor, schakelt u beide pompen 
in en geeft u gas. Het unieke eControl+ systeem met helder LCD scherm geeft in een 
oogopslag de status van de machine weer. Met de draaiknop loopt u gemakkelijk door het 
menu; met een druk op de knop selecteert u de gewenste functie. Geïntegreerde LEDs 
geven snel informatie en ook een urenteller, toeren indicator, droogloop bescherming, 
eco-functie, service interval en verschillende vloeistof- en temperatuur waarschuwingen 
worden op het scherm weergegeven. 

OPBERGRUIMTE 
De RioCom heeft volop opbergruimte om persoonlijke beschermingsmiddelen en  
bijvoorbeeld een verenmachine en camera mee te nemen. Voor uw veiligheid - en die van 
medeweggebruikers – is voor vaak te openen kasten gebruik gemaakt van roldeuren. 

VEELZIJDIG
De RioCom is bijzonder veelzijdig en komt op plaatsen waar grote combi’s moeite hebben 
met bereikbaarheid. Ondanks de geringe afmetingen zijn zeer krachtige pompen  
opgebouwd die gelijktijdig op vol vermogen kunnen werken. Voor het besturen van de 
auto volstaat een C-rijbewijs.  

SCHOON
De basis van de RioCom is het EURO-6 Mitsubishi Fuso Canter 7C18 chassis met turbo, 
direct- injectie motor. Deze levert ook het vermogen om de pompen aan te drijven (PTO). 
Werken in milieuzones is toegestaan. De auto is gebouwd conform alle Europese  
richtlijnen en heeft een Europese typegoedkeuring. 

Max 650 mm

9-kanaals

1.000 / 2.000 liter

7.5 T

STAGE V
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  Krachtige pompen die gelijktijdig  
werken

  3.000 liter tank met volledig te openen 
deur

  Geschikt voor klussen in drukke  
stadscentra

  Volop afsluitbare opbergruimte
  PTO aandrijving

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Chassis 7.5 tons Mitsubishi Fuso Canter 7C18

Afmetingen (lxbxh) 6.260 x 2.080 x 2.488 mm

Leeg gewicht 4.816 kg

Tank inhoud 3.000 liter  
(1.000 liter schoon / 2.000 liter vuil)

Verplaatsbaar 
tussenschot

Nee

Niveau indicator 
afvalwater

Niveau indicatiewijzer

Tank materiaal Staal

Tank opening Volledig te openen achterdeur, 
handmatig

Aansluitingen 3” inlaat, 4” uitlaat, 2” vaste vulleiding 

Motor/aandrijving PTO

HD pomp 
Rioned/Speck

150 bar / 100 lpm 
200 bar / 72 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met 
overbruggingsmogelijkheid

Vacuumpomp Jurop PNR83, lucht gekoeld, olie 
gesmeerd (capaciteit 8.200 lpm, 
492m3/u, 0.8 bar zuigen / 0.49 bar 
persen)

HD haspel 80 meter NW 13, hydraulisch 
bedienbaar, 180˚ zwenkbaar

Zuighaspel 17 meter 3", of 25 meter 2.5" zuigslang

Vulhaspel 50 meter NW 19 vulslang

Omkasting motor 
en pompen

Volledig gesloten omkasting

Bediening Rioned eControl+

Afstandsbediening RioMote 9-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

Opbergruimte Opbergkasten met roldeuren aan beide 
zijden van de tank, slangenbakken

Veiligheid LED waarschuwingslichten, reflectoren, 
zijafscherming

Standaard 
toebehoren

Spuitkoppen, spuitpistool met lans, 
zuigslangen

Opties RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter 
slangmeterteller, antivries systeem
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HOGEDRUK/VACUÜM REINIGING

FLEXCOM
DE VEELZIJDIGE COMBINATIE UNIT

VEELVULDIG INZETBAAR
De Rioned FlexCom is ontwikkeld voor de binnenstad, inzetbaar op plekken waar grote 
auto’s niet of moeilijk kunnen komen of waar deze verkeershinder op kunnen leveren.  
De FlexCom kan in met diverse opties worden uitgerust en worden opgebouw op een  
7.5 tons Mitsubishi Fuso Canter. De FlexCom is ook leverbaar op een 10 of 12 tons  
chassis van Mercedes Benz, DAF of MAN..

FLEXIBELE CAPACITEIT
De FlexCom heeft een tankinhoud van 3.500 of 3.750 liter, afhankelijk van het gekozen 
chassis. De tank kan bij een 10 of 12 tons chassis optioneel worden voorzien van een 
beweegbare tussenwand. Hiermee wordt de capaciteit van het schoon water of  
afvalwater aanzienlijk vergroot. Door de hydraulische cilinder wordt het tussenschot  
verplaatst, afhankelijk van de klus die er op het programma staat.  

EFFECTIEVE BERGRUIMTE
De FlexCom is zo ontworpen dat er een ideale gewichtsverdeling is, hetgeen resulteert in 
een stabiele wegligging. Hierdoor kan een maximaal aan water worden meegenomen.  
De FlexCom is standaard uitgerust met voldoende opbergruimte voor gereedschap,  
zuigslangen en andere toebehoren. 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE HASPELS
De zuighaspel staat in directe verbinding met de tank en de 2 1/2” zuigslang kan middels 
hydrauliek worden op- en afgerold. Dit maakt de machine zeer gebruiksvriendelijk, omdat 
de FlexCom verder van de werkplek kan blijven staan. Met het unieke RioMote  
radioafstandsbedieningsysteem kan de machine gemakkelijk door één persoon vanaf 
iedere afstand bediend worden. De zwenkbare hogedrukhaspel geeft u optimaal en  
ergonomisch bedieningsgemak. De haspel is voorzien van een nieuw systeem  
slanggeleider (optie) en kan 180° draaien. De bedieningskast draait altijd met de haspel 
mee op de meest ideale werkhoogte.

VACUÜMPOMP
De FlexCom is standaard voorzien van een krachtige, luchtgekoelde, oliegesmeerde 
SLS54V vacuümpomp. Deze pomp heeft een zuigcapaciteit van 5.400 lpm (325 m3  
per uur). 

Max 650 mm

9-kanaals

3.500 of 3.750 liter

7.5 / 10 / 12 T

FlexCom op een MB Atego chassis

Verplaatsbaar tussenschot optioneel voor 
FlexCom 10 en 12.5 T

STAGE V
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Chassis 7.5, 10 of 12 tons

Afmetingen (lxbxh) 6.580 x 2.080 x 2.500

Leeg gewicht Vanaf 4800 kg (afhankelijk van chassis)

Tank inhoud 3.500 of 3.750 liter (afhankelijk van 
chassis)

Verplaatsbaar 
tussenschot

Optioneel

Niveau indicator 
afvalwater

2 langwerpige kijkglazen

Tank materiaal Staal

Tank opening Volledig te openen achterdeur, handmatig 
of hydraulisch

Aansluitingen 3" aanzuigkraan, 4" uitlaat, 1" vulaansluiting

Motor/aandrijving PTO

HD pomp 
Rioned/Speck

160 bar / 130 lpm 
200 bar / 72 lpm

Pompbescherming Droogloopbeveiliging met 
overbruggingsmogelijkheid

Vacuumpomp GD SLS54V, lucht gekoeld, olie gesmeerd 
(capaciteit 5.400 lpm, 300m3/u, 0.8 bar 
zuigen / 0.49 bar persen) of Jurop PNR83, 
lucht gekoeld, olie gesmeerd (capaciteit 
8.200 lpm, 492m3/u, 0.8 bar zuigen / 0.49 
bar persen)

HD haspel 80 meter NW 13, hydraulisch bedienbaar, 
180˚ zwenkbaar

Zuighaspel 25 meter 2.5" of 3" zuigslang, hydraulisch 
bedienbaar

Vulhaspel 35 meter NW 19 vulslang

Omkasting motor 
en pompen

Volledig gesloten omkasting

Bediening Rioned eControl+

Afstandsbediening RioMote 7- of 9-kanaals 
afstandsbedieningssysteem

Opbergruimte Gereedschapsbakken met slangenbakken 
bovenop

Veiligheid Werklamp en LED waarschuwingslichten 
optioneel verkrijgbaar

Standaard 
toebehoren

Spuitkoppen, spuitpistool met lans, 
zuigslangen

Opties RioPulse pulsatorsysteem, RioMeter 
slangmeterteller, RioSpindel slanggeleider, 
antivries systeem, op afstand bedienbare 
pneumatische afsluiter

  Totaalgewicht 7.5, 10 of 12 tons
  Hydraulisch verstelbare tussenwand (optie)
  Compact gebouwd
  Laag gewicht
  Zuighaspel met tankdoorvoer
  Ideaal voor iedere reinigingsklus in  

stedelijk gebied


