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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


