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ROJET® 50/120 – 60/140 – 85/160 – 
100/160 – 100/200 Basic a Comfort

Profil produktu

PŘEDNOSTI

 n Snadná údržba, vysoká životnost motoru,  
 čerpadla a hydrauliky
 Vysoce kvalitní a solidní konstrukce
n Pro práci s mycí pistolí např. pro plošné čištění,
 čištění fasád, dvorů a vozidel.     
 Zabudovaný ventil přepínání tlaku
n 5 různých výkonnostních variant
n Vlastní hnací motor
n Pozinkovaný základní rám
n Pohodlná obsluha
n Finančně výhodný stavebnicový systém

Označení  Obj.č.

ROJET®  50/120  Basic 420 76540
ROJET®  60/140  Basic  440 76541
ROJET®  85/160  Basic  800 76542
ROJET®  100/160 Basic  810 76543
ROJET®  100/200 Basic  810 76544

Označení  Obj.č.

ROJET®  50/120  Comfort  450 76320
ROJET®  60/140  Comfort  470 76321
ROJET®  85/160  Comfort  820 76322
ROJET®  100/160 Comfort  830 76323
ROJET®  100/200 Comfort  830 76324

TECHNICKÁ DATA

 Základní rám:   Profilová ocel, žárově pozinkovaná, částečně 
lakovaný a na pevno zabudovaný nosič navijáku

 Pohon:   Benzínový motor 15 KW / 17 KW, Dieslový 
motor  
37 KW / 42 KW, elektrický start, automatická 
regulace otáček

 Čerpadlo:   3-plunžrové čerpadlo,, 50-100 l/min, 120-200 
bar

 Akumulátor:  12 Volt / 36 Ah
 VT naviják hadice:   hydraulický pohon
 Vysokotlaká hadice:   50/120 - 85/160 DN 12, délka: 80 m, 

100/160 a 100/200 DN 16, délka: 80 m
 Naviják plnicí hadice: ruční a volitelně možný hydraulický
 Plnicí hadice:  DN 19, délka: 50 m
 Nádrž na vodu:   plastová, ROJET® 50/120 a 60/140,  

objem 400 litrů, ROJET® 85/160 - 100/200, 
objem 800 litrů, jiné velikosti možné

 Výbava:   Voděodolná armaturová skříňka se zapa-
lováním, počitadlo provozních hodin,  
ukazatel množství paliva a kontrolky motoru, 
zabezpečení před chodem na sucho s aku-
stickou signalizací, automatické zabezpečení 
pro nedostatek nafty, ruční vedení hadice, 
vodní filtr s uzávěrem, pojistný ventil s funkcí 
vykladače, 3-cestný ventil přepínání tlaku,  
VT manometer s glycerinovou výplní, kryt  
pohonného modulu s hliníkovým vroubko-
vaným plechen, plynulá regulace otáček  
a tlaku, možnost dodatečného plnění přes 
C-přípojku, ukazatel hladiny vody v trubce  
z plexiskla, 1 standardní tryska 

Čištění potrubí
Vysokotlaké čištění potrubí

kg g kg g
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ROJET®

Nadstandardní výbava

ROJET®    30/130  40/100  50/120   85/160  130/160 
      60/140 100/160  
  Obj.č.     100/200
Nádrž na vodu
800 litrů  76220   nd  n    n*  S  S 
1.000 litrů  76221   nd  n    n*  n   n 

Dálkové ovládání
Kabel, 6 funkcí  76226   nd  nd  n  n  
Funk, 6 funkcí  76302   nd  nd  n  n   n
Kabel, radiový 76331   nd  nd  n  n  n

Pracovní reflektor  76200   nd  nd  n  n  n

Stojan  76232   nd  nd  n  n	 n 
Stojan:  nutný, pokud je rozpětí kol menší než 1,20m
Hliníková podlážka  76228 
Autom. přerušení plnění 76210   nd  n  n  n   n 

Vysvětlivky: nd = není dostupné, n = vyšší cena, S = standard, F = možné bez vyšší ceny 
*Jen pro ROJET® 50/120 dlouhé provedení (typ L)

Možné dodat s dálkovým ovládáním a další  
nadstandardní výbavou, viz tabulka níže!

Obj.č. 76200

Obj.č. 76302

Čištění potrubí
Vysokotlaké čištění potrubí        


