KANALIZAČNÍ HYDROČISTIČ
PETO P 55-100/165D, PETO P 55-160/128D,
PETO P 55-200/100D

POPIS
Kanalizační hydročistič je mobilní zařízení s možností připojení za nákladní nebo
dodávkový automobil. Jako zdroj tlakové vody slouží vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo
SPECK. Toto čerpadlo je osazeno přepouštěcím ventilem, vysokotlakým uzavíracím
kulovým kohoutem, filtrem vstupní vody a manometrem výtlaku. Čerpadlo je poháněno
vodou chlazeným dieselovým motorem LOMBARDINI prostřednictvím ozubeného
řemenu. Nezbytnou součástí kanalizačního hydročističe je navíjecí buben vysokotlaké
hadice. Tento navíjecí buben je poháněn a ovládán samostatným hydraulickým systémem.
Navíjecí buben je doplněn vodícími kladkami, které usnadňují odvíjení vysokotlaké hadice
a zajišťují bezpečné a kvalitní navíjení vysokotlaké hadice. Soustrojí je uloženo na tuhém
svařovaném rámu. Kompletní agregát je připevněn na bržděném podvozku, který umožňuje
provoz na pozemních komunikacích.

ZÁKLADNÍ SESTAVA
- vysokotlaké čerpadlo SPECK
- přepouštěcí ventil
- pojistný ventil
- filtr vstupní vody
- vstupní a výstupní kulový kohout
- glycerinem tlumený manometr výtlaku
- vodou chlazený dieselový motor LOMBARDINI
s elektrickým startérem
- naftová nádrž o objemu 40l

- převod ozubeným řemenem mezi motorem a čerpadlem včetně krytu
- pevný navíjecí buben vysokotlaké hadice včetně 80m vysokotlaké
hadice DN 16
- výklopný navíjecí buben - na přání
- výsuvné vodící kladky vysokotlaké hadice
- uzamykatelná schránka na vysokotlaké čisticí příslušenství a nářadí
- tuhý rám svařený z ocelových profilů
- dvounápravový podvozek bržděný nájezdovou brzdou a vybavený
kompletní elektroinstalací umožňujícíprovoz na pozemních komunikacích

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
- zásobní nádrž na vodu
- vysokotlaká hadice délky dle požadavku
- doplňkový navíjecí buben s vysokotlakou hadicí DN 12 pro čištění potrubí a kanalizací menších světlostí
- čisticí pevné a rotační trysky, řetězové hlavy , frézovací hlavy
- vysokotlaká pistole s nástavcem a tryskou pro čištění vnějších povrchů
- atd. ..

ROZSAH PARAMETRŮ
Označení agregátu

Max. tlak
[bar]

Max. průtok
[l/min]

Výkon motoru
[kW]

Celková hmotnost
[kg]

KH PETO P 55 - 100 / 165 - D

100

164,0

49,2

1600

KH PETO P 55 - 160 / 130 - D

160

127,8

49,2

1600

KH PETO P 55 - 200 / 105 - D

200

105,0

49,2

1600

