
Probléma megoldást nyújtunk a 

nedves hulladék kezelésében, 

garantáljuk a környezet védelmét
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beépített mosó rendszerek 

 Kombinált mosó-szippantó járművek 

 Kombinált mosó-szippantó járművek vízforgatással 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szippantó járművek 

 Szippantó járművek a 

GGVS/ADR német standard szerint 

 Magasnyomású mosó járművek 

 Beépített mosó rendszerek 

 Kombinált mosó-szippantó járművek 

 Kombinált mosó-szippantó járművek 
vízforgatással 

 Speciális járművek 



 

  

Jármű alvázra felépített magasnyomású  

tisztító berendezés (JETMASTER) 
Csatorna és ipari vezeték gazdaságos tisztítására alkalmasok 

 
 

A világon már elképzelhetetlen a 

csatorna és csőrendszerek használata 

és karbantartása a modern tisztítási 

technika nélkül - a magasnyomású 

tisztító berendezéssel ellátott járművek 

nélkül. 

Jármű típusok: 
• Szolid felépítmény, kettő-három- és 

négytengelyes teherautó alváz, 

különböző térfogatú tartályok: 

- kb. 9000 l-ig  / 18 t megengedett 

össztömeg 

- kb. 14.500 l-ig / 26 t megengedett 

össztömeg 

- kb. 20.000 l-ig / 32 t megengedett 

össztömeg 

• Változó méretű rendszerek, tartály 

térfogata kb. 12.000 l-ig terjed 

 

Felhasználási területek: 

- Csővezeték tisztítás  DN 150 mm-ig 

- Csatorna vezeték tisztítás DN 800 mm-ig 

- Nagyméretű csövek tisztítás: a DN  

800 mm-nél nagyobb csőrendszerekhez  

- Szennyvíztelepek, csőrendszerek 

tisztítása, földalatti csővezeték 

dugulás- elhárítása és tisztítása 

- Ipari csőrendszerek tisztítása  

- Speciális felhasználási területek 

Speciális felhasználási területek: 

- Dugattyús szivattyú (tripla)  

(600 l/perc kapacitás elérhető) -- ------ 

- Magasnyomású dugattyús szivattyú  

(400 l/perc, szivattyú nyomása 200 bar-ig) 

- Extra magasnyomású szivattyú (ipari 

csatornavezeték tisztítására, szivattyú 

teljesítménye a Vevő szerinti igény 

szerint kivitelezhető)  

- Egy szivattyús rendszer a DN 800 

mm-ig terjedő csatornához   

(teljesítmény 600 l/perc- ig)  

 

- Dupla szivattyús rendszer a DN 800-

mm-nél nagyobb csőrendszerekhez 

(teljesítmény a 800 l/perc terjedelméig  

- Saját meghajtású rendszerek (a 

járműmotor segédmeghajtásán 

keresztül)   

- Külön motoros meghajtású 

rendszerek (hajtás a külön telepített 

meghajtó motortól, mely az utánfutón 

vagy pótkocsin van) 

 

- Teljes burkolattal vagy burkolat nélkül  

- Téli üzemű fűtéssel  kb. –15 °C 

- Zajvédő csomaggal, vagy nélküle 

 

- Fix,- vagy mozgatható 

tömlődob, különböző 

kiviteli megoldásokkal 

 

- Magasnyomású 
szivattyú fordulat 
szabályozása 
 

- További más különböző 

variánsok és kivitelezések 

speciális kérés esetén 

 

- Bár ma a csatorna 

tisztítás területén egyre 

inkább a kombinált 

csatornatisztító 

berendezéssel  ellátott  

járművek terjednek el,  

ennek ellenére még 

mindig nagy igény van  a  

magasnyomású mosó  

járművekre , mert sok 

esetben  a  külön 

kialakítású szippantó  

vagy mosórendszerek  

elengedhetetlenek a  

racionális és gazdaságos 

használat szempontjából. 

•  Egy vagy két tengelyes utánfutók, 

kb. 3.000 l terjedelmű tartállyal  

 


