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Draai- en zwenkbare haspel

Tier 4/Stage V motor met ingebouwd
roetfilter en katalysator

HOGEDRUK REINIGING

PROFIJET T4 
DE MEEST KRACHTIGE EN GROENE
RIOOLREINIGINGSMACHINE

TOPMODEL
De ProfiJet T4 is het topmodel uit ons programma, ontwikkeld om langdurig en intensief 
mee te werken. Deze inbouwmachine is ongekend gebruiksvriendelijk en biedt een grote 
hoeveelheid aan innovaties die u in staat stellen effectiever te werken. De veel geprezen 
eControl+ bedieningskast wordt standaard opgebouwd en geeft u in een oogopslag alle 
informatie over de status van uw machine. Ook de meterteller behoort tot de  
standaarduitrusting. Hiermee kunt u zien hoeveel meter hogedrukslang in het riool  
gebracht is. De optionele watertank niveauregeling bedient de water toevoerkraan van de 
machine als het minimum of maximumniveau bereikt is.

VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Tier 4 (de Amerikaanse standaard) en Stage V (Europese standaard) refereren aan  
regelgeving voor dieselmotoren in machines met als doel om emissie van schadelijke 
stoffen te reduceren. Het gaat dan met name om het terugbrengen van fijnstof (PM) en 
stikstof (NOx). Vanaf 2019 moeten alle nieuwe machines aan deze normen voldoen.  
De nieuwe ProfiJet T4 wordt aangedreven door de efficiënte Kubota V2403-CR turbo 
dieselmotor met ingebouwd katalysator en roetfilter.

COMPACT MAAR SUPER-KRACHTIG
De motor levert maar liefst 49kW (65 pk) vermogen. De pomp kan naar wens geleverd 
worden met een capaciteit van 280 bar / 80 liter per minuut of van 160 bar / 130 liter
per minuut. Hiermee verhelpt u zelfs de meest hardnekkige problemen binnen afzienbare 
tijd. Het lichtgewicht versterkte aluminium frame past in een de meeste bestelauto’s zoals 
in een Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter of Iveco Daily. Twee separate  
watertanks zijn met elkaar verbonden voor een superieure wegligging en comfortabel 
rijgedrag.

OPTIMAAL WERKCOMFORT
De hydraulisch aangedreven haspel zwenkt 90° uit en is 180° draaibaar voor optimaal 
werkcomfort. Met maar liefst 140 meter slangcapaciteit is de ProfiJet de ontstoppings-  
en reinigingsmachine voor de meest veeleisende werkzaamheden.    

Max 600 mm

Vanaf 800 kg

600 liter

STAGE V
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  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


