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EUROM Sales
EUROM je specialista na vysokotlaké a sací fekální zařízení určené
prospolečnosti, zabývajícími se čištěním kanalizací, odpadů a toalet,
dále technické a městské služby a vodárenské společnosti. Společnost
EUROM byla založena v roce 2000, od roku 2004 patříme mezi šest
specializovaných společnosti ve skupině KOKS Group. S více než
16 lety zkušeností a více než 50 zaměstnanci se společnost EUROM
transformovala na dynamickou a mezinárodní společnost.

Eugène Plompen
generální ředitel firmy ROM
"Kvalita, znalosti a důvěra
jsou "nezbytnosti", které jsou
v současnosti považovány za
samozřejmost. Nicméně, my věříme,
že to nestačí k tomu, abychom naši
společnost odlišili od konkurence.
Při dosahování firemního
úspěchu tvoří základní prvek naši
zaměstnanci. Jejich zapojení se,
kreativita a inovativní kapacity
určují úspěch naší společnosti.
Proto hovoříme o kultuře "MY"!
Kultura naší společnosti se zakládá
na otevřené a upřímné komunikaci.
Tak dokážeme řádně reagovat na
všechny přání a potřeby oboru a
našich zákazníků a transformovat
je do vysoce kvalitního produktu.
Naším hlavním zájmem je znalost,
doporučení a jasná komunikace. V
naší firmě děláme to, co říkáme a
říkáme to, co děláme. Netýká se to
jen samotné společnosti, ale také
vztahů s našimi zákazníky a naší
partnerskou sítí, která zastupuje
(EU)ROM po celém světě."

Od Sahary po Severní pól
Zařízení na čištění odpadů a toalet vyrábíme v našich továrnách v Nizozemí a v České republice v Brně.
Naše zařízeni nedodáváme jen zákazníkům v Nizozemí, ale překračujeme i hranice Evropy.
Naši zákazníci se nachází po cele Evropě, Asii, Africe a Jižní Americe.
Proč si tolik profesionálů vybírá stroje a zařízení společnosti EUROM? Odpověď je jednoduchá: důvěra.
Každý den se tisíce našich strojů používá ve velmi náročném prostředí. Jednotky pracují v extrémním
horku i chladu, jsou odolné vůči nečistotám a nepříznivým podmínkám a den co den odvádí
spolehlivý výkon. Zařízeni naší firmy jsou známa po celém světě, jako jedna z předních značek, jsou to
produkty, které umožňují profesionálům, jako jste vy, provádět práci rychleji a spolehlivěji.
Jedním z konstrukčních parametrů při vývoji našich strojů je efektivní provoz. Každý produkt
navrhujeme tak, aby se snadno používal. Efektivní provoz stroje vede k více příležitostem v jejich
pracovním využití, následně k vyšším výdělkům a ke zvýšené spokojenosti zákazníků. Zavázali jsme se
k tomu, že budeme zavádět nové procesy, které pomohou vaší společnosti růst a zvýší její prosperitu.
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Kvalita a inovace: Strukturální analýza s využitím konečného prvku.

NÁHRADNÍ DÍLY 24/7
Od vysokotlakých hadic, ventilů, po filtry
pro vysokotlaká čerpadla, všechny díly jsou
k dispozici, abyste mohli provést svoji práci.
Díly firmy EUROM jsou synonymem kvality,
záruky a dlouhé životnosti. A rovněž je
nabízíme za konkurenceschopné ceny!

Vlastní výroba

Profesionální servisní tým

Ve firmě EUROM se vše soustředí kolem vývoje,
výroby a prodeje vysoce kvalitních strojů pro
čištění kanalizací a servis toalet. Výběrem z řady
našich zařízení jsou; vysokotlaké čistící přívěsy,
čistící stroje montované do dodávek, vakuové
jednotky a kombinované jednotky. Kromě toho,
EUROM rovněž zastupuje řadu značek, například
inspekční, lokalizační a trasovací zařízení RIDGID
Kollmann, trysky ENZ a technologii pro renovaci
kanalizací firmy Trelleborg Epros.

Při zakoupení stroje firmy EUROM získáte víc
než jen kvalitní zařízení. I poté, co váš stroj
opustí naše prostory, zůstáváme k vám dále
zodpovědní. K dispozici je vám profesionální
servisní tým. Naše servisní organizace působí v
Nizozemí, Belgii a německém Porýní - Vestfálsku.
Ve všech ostatních oblastech pro vás máme
lokální partnery (v rámci naši propracované
mezinárodní partnerské sítě), kteří vyřídí veškeré
dotazy ohledně servisu.

EUROM neustále investuje do vývoje nových
technologií. Naše technické odděleni v
Nizozemí a České republice neustále pracuje
na zlepšování a vytvářeni nových, vysoce
kvalitních a inovativních řešeni. Důležitými prvky
jsou, efektivní provoz, optimální ergonomické
ovládaní, hodnota za rozumné peníze a
moderní design.

Naše poprodejní oddělení si klade za cíl pomoci
našim zákazníkům tak, jak to jen bude možné,
aby se zajistila optimální výkonnost vašich
strojů za nejnižší možné náklady. Důležité
jsou technické znalosti, ale ještě důležitější
je spokojenost klienta. Chtěli bychom vám
vysvětlit, jak ze svého stroje dostanete
maximum, jak předcházet rychlému opotřebení
a jak zvýšit životnost vašeho stroje prováděním
častého servisu a údržby. Naše služby vám šetří
čas a peníze a to nyní i v budoucnosti.

Výroba Lean

Servisní sady pro údržbu

Ve firmě EUROM se řídíme zásady „výroby Lean".
Minimalizujeme odpad a zbytečné energetické
náklady a lepe řídíme výrobní a technologické
procesy. V důsledku toho se veškerá energie
a kreativita naší společnosti zaměřuje na
optimalizaci všech aspektů, které jsou pro naše
zákazníky nejdůležitější; cena, kvalita, čas dodání,
servis, údržba, odolnost a kladný vliv na životní
prostředí.

Stroj od firmy EUROM je vysoce kvalitní a
spolehlivá jednotka, která je navržena tak, aby si
vedla dobře jak v současnosti, tak v budoucnosti.
Bez ohledu na to, zda mate jednotku pro
servis toalet, vysokotlaký čistící stroj, čistící
stroj namontovaný do dodávky a vakuovou
jednotku, na svůj stroj byste se měli vždy
dokázat spolehnout. Proto je tak důležité, abyste
věnovali náležitou pozornost údržbě svého
stroje. K tomuto účelu vám firma EUROM nabízí
různé sady pro údržbu. Prosím, obraťte se na
svého lokálního partnera našeho obchodního
zástupce nebo kontaktujte přímo EUROM.

Vývoj

Technické schválení a certifikace
EUROM má certifikaci ISO 9001 a dodává pouze
taková zařízení, která mají značku CE. Veškerá
zařízení byla schválena a certifikována v souladu
s právními standardy a směrnicemi, které se
týkají kvality, zdraví a bezpečnosti v práci,
životního prostředí a odolnosti.

Mnoho dílů je k dispozici přímo v našich
skladech. Díky našim rozsáhlým skladovým
zásobám dokážeme dodat vámi objednané
části velmi rychle a zajistit tak rychlé opravy.

ROMpartsshop.com je přední e-shop
nabízející zařízení pro čištění kanalizací
a servis toalet. Zde si můžete snadno
objednat náhradu za opotřebené díly a
příslušenství pro vysokotlaké čistící zařízení,
vakuové instalace a jednotky pro servis
toalet on-line.
Prostřednictvím tohoto e-shopu máte
přístup ke stovkám dílů. 24 hodin denně
a 7 dnů v týdnu.

Evropské servisní centrum (RIDGID - ENZ)
Chcete-li zaručit optimální využití a maximální
životnost vašeho stroje, obraťte se na nás a
naše Evropské servisní centrum pro RIDGID a
ENZ. EUROM vám tak nabízí pomoc a zaručuje
spokojenost a jistotu kvalitních služeb.

EUROM Sales
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Nizozemsko

Nizozemsko

www.eurom.cz
www.rombv.com

Česká republika
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SPOLEHLIVÝ PARTNER

VÍCE NEŽ 50 PARTNERŮ V 30 ZEMÍCH

Ve světě čištění kanalizací jsou investice dlouhodobé.
Proto je dobré vědět, že EUROM je solidní společnost v
rámci úspěšné skupiny KOKS. Díky tomu máte jistotu,
že i po letech si můžete objednat náhradní díly a
můžete se spolehnout na servis a údržbu. Podpírá nás
spolupracující a silná partnerská síť v Evropě i mimo ni,
která zajišťuje dobrou dostupnost a rychlé reakce.

Nizozemská společnost EUROM má po celém světě
více než 50 zástupců ve více než 30 zemích, které tvoří
dealeři a servisní partneři firmy EUROM, řada partnerů
plní obě funkce. V takovém případě dokážou splnit
slib "jednorázového nákupu", což znamená, že coby
náš zákazník dostanete kompletní servis a asistenci
na jednom místě, ať už jde o nákup nového zařízení,
dílů a příslušenství a dokonce i o údržbu a opravy. Více
informací? www.eurom.cz

EUROM Sales

Underground Technical
Servíces Ltd
Services

1

Ireland
Irsko
www.utsltd.ie
www.utsltd.ie

Whale Tankers Ltd

Motorrens SL
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Klenco Pte Ltd.

Španělsko
Spain

Singapur
Singapore

www.motorrens.es

2

Velká
UnitedBritánie
Kingdom

Gebrüder Baltensperger
Gebrüder
Baltensperger
A.G.

10

PAL Inzeniring d.o.o.

www.gebaltag.ch

BC Systems SIA

25

www.cleanzone.lv

18

Vretmaskin AB

Slovinsko
Slovenia

Švédsko
Sweden

www.pal-inzeniring.si

www.vretmaskin.se

33

YESBAGS
Alžírsko
Algeria
www.yes-bags.com
www.yes-bags.com

Lotyšsko
Latvia

www.klenco-asia.com

Švýcarsko
Switzerland

www.whale.co.uk

17

26

34

Test Sanat Co.
Írán
Iran
www.testsanat.com

Al Durra
Al Durra

3

UAE

Güneri Makina San.
ve Tic. A.S.

4

Dietmar Kaiser AG

12

Polsko
Poland
www.next-tk.pl
www.rombv.com

www.dietmarkaiser.com

5

Portugalsko
Portugal

Aleco S.r.l.

13

21

Dánsko
Denmark
www.c-tv.dk
www.c-tv.dk

Itálie
Italy

www.jcostiba.pt

C-TV/Tekniske Artikler A/S
C-TV/Tekniske Artikler A/S

www.aleco.it

6

7

France
Francie
www.fdspro.com

Španělsko
Spain
www.panatec.net

LLC Imest Plus

15

Rakousko
Austria
www.pickart.at

22

New GRADEKO
GRADEKOd.o.o.
d.o.o.

Chorvatsko
Croatia
www.agra-trgovina.hr

29

37

BIDUD PLUS Ltd.
Izrael
Israel
www.bidud-plus.co.il

S.C. San Euro Stil S.R.L.

30

23

Titan
TechnikTrade
AG AD
BM Leasing

www.masindustria.com

31

Bosna Hercegovina
Bosnia Herzegovina
www.newgradeko.com.ba
www.newgradeko.com.ba

MOO, Equipos E
Ingenieria Ltda

39

Milner Industrial
United Kingdom

Romania
Bulharsko
www.titantechnik.ro
www.bmleasing.bg

24

38

Mas-Industria
Ekvádor
Ecuador

Moldavsko
Moldova

www.answertec.de
www.konevel.fi

16

Maďarsko
Hungary

Merkator
Merkator

36

Agra Trgovina d.o.o.

www.robotechnik.hu

www.eurom.cz
www.rombv.com

Německo
Finland

www.imest.com.ua

Pickart Fahrzeugtechnik
GmbH

Answertec
Ab
Konevel Oy

28

S.C. San Euro
Stil S.R.L.

www.itmsales.be
www.rombv.com

Ukrajina
Ukraine

8

ITM
CHEBBI
Water

Indonésie
Indonesia

Russia
Rusko

Tunisia
Belgie

www.nuovacontec.com
www.nuovacontec.com

www.elalamia.co

PANATEC

14

Itálie
Italy

Egypt

France Détection Services
Servíces

Nuova ConTec S.r.l.

Robotechnik Kft.

35

PT. Dayacitra
Utamipratama
www.dayacitra.com

www.merkatorgroup.ru
www.merkatorgroup.ru

CHEBBI Water
El Alameia
Alamia

27

Norsko
Norway

20

NEXT
Next

Magne Gitmark
Gitmark && Co
CoAs
As

www.gitmark.no

www.gunerimakina.com

Lichtenštejnsko
Liechtenstein

www.gerotec.de

19

Turecko
Turkey

www.urtech.ch

Německo
Germany

JCOSTIBA

11

Švýcarsko
Switzerland

www.rombv.com

Gerotec GmbH

U.R. Technik

www.milnerindustrial.com

32

Chile
www.moo.cl
EUROM Sales
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ČIŠTĚNÍ ODPADŮ
PŘÍVĚSY
Naše profesionální vysokotlaké stroje pro
čištění odpadů jsou vhodné pro čištění
domácích přípojek a hlavních kanalizačních
systémů až do Ø 600 mm.
Přívěsy jsou k dispozici s benzinovým nebo
dieselovým motorem. Výšku tlaku a průtok vody
si můžete přizpůsobit dle pracovní oblasti, ve
které se pohybujete.

Tato zařízení lze používat k
následujícím účelům:
• Čištění a odblokování vedlejších a hlavních
potrubí
• Čištění a odblokování odtoků
(ø70 mm) a menších potrubí
• Čištění fasád/povrchů
• Odstranění graffiti
• Odstranění olejových úkapů

Vysokotlaké čerpadlo vytváří čistící tlak vody
až 200 barů a max. průtok je 100 litrů vody za
minutu. K dispozici jsou vodní nádrže s různým
objemem, například 400, 650 a 900 litrů.
Přívěsy EUROM lze najít po celém světě
na obecních úřadech, ve společnostech
specializujících se na čištění kanalizací a
u dodavatelů.

Výše uvedené příklady jsou součástí mnoha možností, které s námi máte. Na následujících
stranách najdete více informací o jednotlivých strojích. Pokud potřebujete více informací,
neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce společnosti EUROM.

11

EUROM SmartTrailer

Přívěs pro vysokotlaké čištění

Přívěs pro vysokotlaké čištění EUROM SmartTrailer je vhodný pro
odblokování a čištění přípojek odpadů a hlavních kanalizačních řádů až
do Ø300 mm. Stroj lze rovněž použít k čištění fasád, povrchů a odtoků.
Přívěs lze dokonce použít k odstraňování graffiti. Dokonalé řešení pro
společnosti, které provádí čištění kanalizací, instalatérské společnosti a
městské komunální služby.

Snadné parkování

Díky kompaktnímu designu lze SmartTrailer
zaparkovat prakticky kdykoli. Kromě toho je
přívěs tak lehký, že ho sami snadno zatlačíte
doslova kamkoli i těmi nejužšími uličkami.

Vynikající kvalita za nízkou cenu

Navzdory vysokým cenám je zařízení plné
vysoce kvalitních částí, mezi které patří
vysokotlaké čerpadlo Speck, robustní HP
naviják a žárově pozinkovaný rám.

Kompaktní výkonný stroj

Tento přívěs pro čištění je důkazem, že
kompaktnost a výkon lze spojit opravdu
dobře. Díky čistícímu tlaku až 150 bar a
vodní kapacitě až 50 l/min. je SmartTrailer
silou, s kterou je třeba počítat.

Snadná obsluha.

SmartTrailer dokáže snadno obsluhovat
kdokoli. Práce bude hotová okamžitě.

Bezpečné řízení

Příjemné řízení díky nízkému těžišti přívěsu.
To zajišťuje jak stabilní, tak bezepčné držení
vozidla na silnici.

12 EUROM sales

Stačí standardní řidičský průkaz

Hmotnost stroje je tak nízká, že ho uveze
jakékoli vozidlo. Dokonce i s plnou vodní
nádrží zůstává celková hmotnost vozidla pod
750 kg. Proto není třeba mít řidičský průkaz na
přívěs (nebo jiný průkaz). Protože standardní
řidičský průkaz dostačuje, SmartTrailer lze
použít co do požadavků na zaměstnance a
flotilu vozidel velmi flexibilně.

Obsluha z dálky

Zvolte si volitelné dálkové ovládání a pracujte
ještě efektivněji, ergonomičtěji a bezpečněji.
Umožňuje obsluhu z větší vzdálenosti.
Obsahuje tlačítko nouzového zastavení.

Snadná údržba

EUROM SmartTrailer je přívěs se snadnou
údržbou. Údržba je díky kombinaci pohonu
B&S a vysokotlakého čerpadla Speck
minimální. Volitelná kapota má široký úhel
otevření, který je ideální pro servis prostoru
motoru/čerpadla.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění potrubí až do Ø300 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti
Pohon
4-taktní vzduchem chlazený zážehový motor
Manuální startovací systém nebo elektrický startovací systém

Výhody
• Více účelový
• Uživatelsky přátelský
• Lehký
• Dokonalý pro lehčí komerční
vozidla

Vysokotlaké čerpadlo
Speck NP25, tříválcové pístové čerpadlo
Čistící tlak max. 150 bar a vodní kapacita až max. 50 l/min.

• Postačí standardní řidičský

Vysokotlaký naviják
Manuální obsluha
Robustní, galvanizovaný vysokotlaký naviják
Vhodný pro tlakové čištění max. 80 m ½” (ND13)
Bezúdržbová ložiska EUROM a vnější radiální otočný kloub

garáže jsou snadno
dostupné
• Lze ho zaparkovat prakticky
kamkoliv
• Optimální výkonnost i
v těch nejnáročnějších
podmínkách
• Spolehlivá kombinace
průmyslového motoru/
čerpadla
• Snadná údržba
• Žárově pozinkovaný rám
• Vodní nádrž 400 l
• Bezpečný (značka CE)

Ochrana
Žárově pozinkovaný rám
Další kovové části (desky) jsou galvanicky pozinkované
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Plně integrovanou vodní nádrž (400 litrů)
Přívěs pro vysokotlaké čištění s hadicí 50 m
Box na nářadí (60l) s krytem z nerezové oceli
Různé příslušenství, například plynule nastavitelný regulátor tlaku, tlakoměr a
vodní filtr s automatickým uzavíracím ventilem.

Průkaz

• Kompaktní
• Centra měst a parkovací

Číslo článku

02215

02217

02218

02219

Verze
Startovací zařízení

EUROM SmartTrailer
150/40 bez kapoty
Manuální startovací systém

EUROM SmartTrailer
150/40 s kapotou
Elektrický startovací systém

EUROM SmartTrailer
150/50 bez kapoty
Manuální startovací systém

EUROM SmartTrailer
150/50 s kapotou
Elektrický startovací systém

Pohon

Benzín, 13,2 kW / 18 hp B&S Vanguard

Benzín, 16,9kW / 23 hp B&S Vanguard

Čerpadlo

Speck 150 bar - 40 l/min.

Speck 150 bar - 50 l/min.

Objem vodní
nádrže
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

400 l

HP navíjecí buben

Manuální

HP vysokotlaká
hadice
Plnící naviják na
doplňování vody

50 m 1/2” (ND13)

Přibl. 300kg

Přibl. 320kg

Přibl. 310kg

Přibl. 330kg

2750 x 1240 x 1050 mm

Volitelné: Manuálně ovládaný plnící buben s plnící hadicí 50 m 3/4" (ND20)

EUROM Sales
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM SMARTTRAILER
047853

Dálkové ovládání Smart-Remote

Výstražný maják

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání SmartRemote
yy3 tlačítka pro vypnutí/zapnutí tlaku, automatická
kontrola plynu a tlačítko nouzového zastavení
(vhodné pouze pro benzínové verze SmartTrailer s
možností "elektrického startovacího systému")
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu z větší vzdálenosti.

yy Pro maximální bezpečí
y-Nelze
y
využít v kombinaci s možností příslušenství
"pracovní osvětlení"
yy K dispozici pouze v kombinaci s elektrickým
startováním

04243

Pracovní světlo (LED)

yy Pro osvětlení vlastního pracovního prostoru
yy Nelze využít v kombinaci s možností "výstražný
maják"
yy K dispozici pouze v kombinaci s elektrickým
startováním

04103
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0425

04022

Manuálně ovládaný naviják na
plnicí hadici
yy Rychlé doplnění vodní nádrže prostřednictvím
manuálně ovládaného plnícího navijáku s 50 m
¾" hadicí (ND20)

04840

Přípojka k hydrantu

Delší vysokotlaká hadice

yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 52 mm), s filtrem ve
vodní nádrží.

yy80 m místo 50 m 1/2" HP vysokotlaká hadice

0405

290800

Kapota v barevném odstínu na přání

Vysokotlaká pistole

Sady trysek

yy Kapotu lze nastříkat barvami vaší společnosti
(barevné odstíny RAL)

yy Hlaveň o délce 70cm je vybavena plochou
tryskou
yy Pro čištění povrchů a odstraňování (mírného)
graffiti

yy 00713 Sada trysek 3/8'', obsahuje trysku- granát,
rotační a průrazovou trysku
yy 00716 Sada trysek 1/2'', obsahuje trysku-granát
51, rotační a průrazovou trysku

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
04780
04782
04210

04154
0434
00168
001695
397362

Elektrický startovací systém místo
ručního, včetně bezúdržbové baterie
Automatické ovládání plynu SmartTrailer
(minimální - maximální plyn)
Ochrana čerpadla proti běhu nasucho.
Tato ochrana je nezbytná v kombinaci
se všemi vysokotlakými čerpadly Speck,
včetně NP25, P30, P41 a P45. To je
výslovně uvedeno v pokynech k použití
společnosti Speck.
Manévrovací podpěrné kolečko s
brzdou místo podpěry, včetně montáže.
Standartní držák trysek montovaný na
zařízení
Prohlášení o shodě dle TÜV
EU homologace, dokumentace pro
registraci vozidla
Zásuvka do objímky 7 kolíková redukce
na (vozidlo) na 13 kolíkovou zásuvku

Potřebujete díly pro preventivní údržbu? Ušetřete
peníze a objednejte si servisní balíček. Obraťte se ba
našeho Obchodního zástupce společnosti EUROM

Požádejte o naše nabídky balíčků

EUROM Sales
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EUROM SmartTrailer PRO

Přívěs pro vysokotlaké čištění

Nový přívěs pro vysokotlaké čištění EUROM SmartTrailer PRO má
spoustu skvělých konstrukčních řešení, která jsou výsledkem
35-letých zkušeností. Stroj je vhodný pro odblokovaní a čištění přípojek
odpadů a hlavních kanalizačních řadů až do Ø400 mm. Můžete použít
benzínový nebo dieselový motor, čistící tlak až 200 bar a průtok vody až
60 l/min.

Velká vodní nádrž 650l

Díky promyšlené konstrukci je Smart Trailer
kompaktní,lehký a vybavený velkou vodní
nádrží o objemu 650l,která vám umožní
provádět vaši práci velmi dlouho.

Vysoká stabilita při jízdě díky
rozdělení nádrže průchozím tunelem

SmartTrailer PRO má v plastové vodní nádrži
unikátní průchozí tunel který lze využít ke
skladování dlouhého nářadí. Tunel rovněž při
jízdě stabilizuje vodu v nádrži a zajišťuje tak
bezpečnou stabilitu.

Praktické boxy na nářadí

Díky dvěma objemným standardním
nářaďovým boxům máte ty správné nástroje
vždy na dosah. S integrovanými držáky pro
ukládání kufrů na trysky a bezpečnostní
kužely.
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Ergonomie obsluhy

Díky ergonomicky umístěným navijákům,
elektrickému startovacímu systému, plné
obsluze zadní části a vhodnému umístění
tlačítka nouzového zastavení, je každá práce
snadná.

Vysoká odolnost konstrukce

Rám podvozku je zkonstruován na základě
letitých zkušeností a má optimální tuhost
a pevnost. Základní rám a konstrukce jsou
žárově pozinkovány, vlastní podvozek je od
kvalitní renomované značky AL-KO.

Sestavte si vlastní SmartTrailer PRO

Naše nejnovější jednotka se dodává ve
vysokém standardním vybavení. Zvolte
požadovaný čistící tlak, průtok čerpadla a
rozšiřte SmartTrailer PRO o další vybavení,
jako je elektrický vysokotlaký naviják, kapota
ve vašich firemních barvách nebo kufřík s
tryskami.

Pokud se rozhodnete pro dieselové provedení
s dálkovým ovládáním, obdržíte toto praktické
a jednoduché ovládání zcela zdarma!

Jednoduchá obsluha elektrického
vysokotlakého navijáku

SmartTrailer PRO může být vybaven elektricky
poháněným vysokotlakým navijákem se
zařízením pro vedení hadice. Konstrukční a
ergonomické uspořádání výrazně zjednoduší
vaši práci a také šetří životní prostředí.

Rychlejší pracovní nasazení bez
dlouhých příprav

Díky promyšlenému systému chlazení motoru
není potřeba pracovat s otevřenou kapotou.
Teplo z motorového prostoru se odvádí přes
mřížku přední masky kapotáže.

Možnosti? Viz další stránky

Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění a kanalizací až do Ø400 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Delší provádění samotné

Pohon
Benzín nebo diesel
Elektrický startovací systém

•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck NPR25, 3 vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 200 bar a vodní kapacita až max. 60 l/min.

•

Vysokotlaký naviják
Manuálně ovládaný nebo elektricky řízený
Robustní žárově pozinkovaný naviják
Vhodný pro tlakové čištění max. 80 m ½” (ND13)

•

Ochrana proti korozi
Základní rám/podvozek je plně žárově pozinkován
Konstrukce Scorpion, nárazník a další části: opatřené práškovou barvou v
odstínu antracitové šedé RAL 7016

•

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Velká vodní nádrž (650 litrů) a nádrž na palivo (30 litrů)
2 prostorné nářaďové boxy
Polyesterové kryty kapoty a nářaďového boxu se dodávají s gelovým nátěrem
v odstínu čisté bílé RAL 9010
Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4"
(ND20)
Dvojitě izolovaný tlumič hluku z nerezové oceli

práce díky vodní nádrži o
objemu 650 litrů
Snadnější práce a lepší
přístup k životnímu rostředí
díky elektricky ovládanému
vysokotlakému navijáku (na
přání)
Vyšší stabilita vozidla na
silnici díky unikátnímu
tunelu tranzitu ve vodní
nádrži
Díky prostorným boxům
na nářadí mějte vždy to
správné náčiní po ruce
Díky promyšlenému
systému chlazení motoru
může práce začít velmi
rychle, jelikož otevření
kapoty není nutné

Číslo článku

02250

02252

02254

02256

02258

02257

Verze

SmartTrailer PRO
150/40 Benzín
Elektrické

SmartTrailer PRO
150/50 Benzín

SmartTrailer PRO
140/60 Benzín

SmartTrailer PRO
150/60 Diesel

SmartTrailer PRO
200/38 Diesel

SmartTrailer PRO
200/60 Diesel

Benzín, 13,2 kW / 18
hp B&S Vanguard
Speck NPR25/41

Benzín, 16,9kW / 23 hp B&S Vanguard

Diesel, 19 kW / 25 hp Kubota D1105

Speck NPR25/50

Speck NPR25/60

Startovací zařízení
Pohon
Čerpadlo
Objem vodní
nádrže
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

3700 x 1440 x 1380 mm

HP navíjecí buben

Manuální (možnost: elektrický)

HP vysokotlaká
hadice
Plnící naviják na
doplňování vody

60 m. ½” (ND13)

Speck NPR25/60

Speck NPR25/38

Diesel, 32,5 kW /
32 hp Kubota D1105T
Speck NPR25/60

650 l
Přibl. 575kg

Přibl. 640kg

Přibl. 695kg

Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody, včetně hadice 50 m 3/4" (ND20)

EUROM Sales

17

možnosti

MOŽNOSTI EUROM SMARTTRAILER PRO
047853

Dálkové ovládání Smart-Remote

Dálkové ovládání Smart-Remote+

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání SmartRemote
yy3 tlačítka pro vypnutí/zapnutí tlaku, automatická
kontrola plynu a tlačítko nouzového zastavení
(vhodné pouze pro benzínové verze SmartTrailer s
možností "elektrického startovacího systému")
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání SmartRemote+
yy7 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, ovládání rychlosti a
nouzové zastavení
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

0425

0424013

Výstražný maják

Pracovní světlo (LED)

yy Pro maximální bezpečí

yy Pracovní světlo v blízkosti vysokotlakého navijáku
včetně montážní soupravy
yyOsvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

044455

EUROM eREEL: Elektrický pohon
navijáku HP

yy Včetně obsluhy (např. chod na prázdno a regulace
rychlosti) a systém vedení hadice se kuličkovými ložisky
yy Lehký
yy Nepoužívá hydraulický olej (šetrný k životnímu
prostředí)
yyVysokotlaký naviják lze použít i ve chvíli, kdy není
motor spuštěný (úspora paliva a nižší hlučnost)
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047855

0423

Druhý vysokotlaký naviják
yy Druhý vysokotlaký naviják místo navijáku pro
plnění vody, systémem trojcestného ventilu/
odlehčovacího ventilu. Vyjma vysokotlaké hadice

04102

048131

Připojení k hydrantu

Venturiho trubice

Tlaková pistole + přídavný držák

yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 66 mm), s filtrem ve vodní nádrží.
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes venturiho trubici můžete vodní nádrž také
doplnit z povrchové vody. Kromě toho můžete
vysát sklepy, šachty a kanalizační šachty.

yyVenturiho trubice v kombinaci s připojením,
včetně 10 m dlouhé hadice, filtru a spínače
yySáním z vodních toků vodní nádrž doplníte rychle
a jednoduše
yy Filtr na Venturiho trubici brání znečištění vodní
nádrže vodními řasami a plovoucími nečistotami

yy290800 Vysokotlaká pistole o délce70 cm a
plochou tryskou
yy 0434010 přídavný držák na takovou pistoli; pro
časté použiti pistole namontováno na nárazník
přívěsu

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
047945

Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s elektricky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním
Smart-Remote+)
047961 Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání V případě, že je součástí balení dálkové ovládání s 8 nebo 10 tlačítky,
LED na vysílači se v okamžiku spuštění motoru (iROM) rozsvítí.
0421
Ochrana vysokotlakého čerpadla proti běhu na sucho
0443
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho
041501 Vodoznak namontovaný na zadní stranu vodní nádrže
0484
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby.
0426
Digitální počítadlo provozních hodin rychlosti/pracovní doby benzínového motoru
042633 Digitální počítač moto-hodin pro dieselový motor (v kombinaci s iROM není nutné)
042320 40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
04233
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole
0485
80 m místo 60 m 1/2" vysokotlaké hadice
04057
Kapotáž v v barvách vaší společnosti (RAL, unicolor)
040571 Kapotáž v metalických barvách vaší společnosti (RAL)
0434
Standartní držák trysek montovaný na zařízení
0434000 Tvarová pěnovka (odolná vodě) k uložení trysek, namontovaná na jednotku
0016
Vozidla schválená na základě testu RDW (pouze Nizozemsko)
00169
Prohlášení o shodě TÜV
001695 EU homologace, dokumentace pro registraci vozidla
397362 Zásuvka do objímky 7 kolíková redukce na (vozidlo) na 13 kolíkovou zásuvku
00716
Sada trysek 1/2'', obsahuje trysku-granát 51, rotační a průrazovou trysku
007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic (hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
0070
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

EUROM Sales
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EUROM 900

Přívěs pro vysokotlaké čištění

Přívěs pro vysokotlaké čištění EUROM 900. Moderní design a uživatelsky
vstřícné ovládání. Atraktivní design a výjimečně úplná řada příslušenství
odlišuje EUROM 900 od všech ostatních přívěsů pro vysokotlaké čištění.
Profesionální R 900 je vhodný pro odblokování a čištění přípojek odpadů
a hlavních kanalizačních řadů až do Ø600 mm. Přívěs EUROM 900 lze
snadno rozšířit o systém pro čištění olejových úkapů a čištění odpadních
systémů.

Inovativní design

EUROM 900 je kombinací atraktivního designu
a optimálně snadné obsluhy. Nízké těžiště
zajišťuje nevídanou stabilitu a bezpečné
držení vozidla na silnici, jak s prázdnou, tak s
plnou nádrží. Chytře navržený rám zajišťuje
velmi nízkou suchou hmotnost. Inovativní
design rovněž přináší velmi nízký koeficient
čelního odporu, což šetří spotřebu paliva.

Optimální efektivita

Radiální ložisko, navržené přímo ve
společnosti, zajišťuje maximální efektivitu na
konci hadice pro vysokotlaké čištění.

Nářaďové schránky

Po každé straně přívěsu jsou dvě velké,
uzamykatelné a vodě odolné nářaďové
schránky.
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Uživatelsky přívětivý

EUROM 900 má šikovný úložný prostor na
hadice. Zařízení je rovněž vybavené 270˚
otočným, vysokotlakým navijákem, který lze
vysunout až 1 metr od přívěsu. Navijáky byly
na základě evropského výzkumu umístěny do
optimální pracovní výšky. Ovládací panel
a okapová vana z nerezové oceli se vždy
otáčí společně s hydraulicky ovládaným
vysokotlakým navijákem. Důležitou výhodou
je, že vysokotlaký naviják můžete používat jak
v zasunuté, tak vysunuté pozici.

Rozsáhlý výběr kapacit vodních nádrží

Vodní nádrž je dokonale chráněna, nebo´t
je integrována do přívěsu. Přetečení lze
nastavit dle potřeby, v závislosti na maximální
hmotnosti vozidla a přívěsu. To vám dává
neomezenou možnost výběr od 500 do 900
litrů, v závislosti na kapacitě vodní nádrže.

Odolný, nízká údržba

EUROM 900 je extrémně odolný a jeho údržba
je nízká. Nebudete o tom pochybovat díky
takovým funkcím jako je žárově pozinkovaný
rám/konstrukce a nárazník z nerezové ocele
s dvojitou izolací. Kryty a spodní panely
jsou vyrobené z flexibilního materiálu
odolného vůči nárazu. Velký otevírací úhel
kapoty usnadňuje a zjednodušuje přístup ke
komponentům servisu a údržby.

Izolace proti hluku

Přívěs je standardně vybavený účinnou izolací
proti hluku (72 dB). To předchází stížnostem
lidí v okolí a zajišťuje, že práci budete
provádět v pohodlí a s potěšením.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø600 mm.
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Hydraulicky řízený

Pohon
Dieselový motor a elektrický startovací systém

•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck, vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 200 bar a vodní kapacita až max. 100 l/min.

•

Vysokotlaký naviják
Hydraulický pohon
Galvanizovaný
Vhodný pro tlakové čištění max. 120m ½” (ND13)
Ochrana
Základní rám/podvozek je plně žárově pozinkován
Práškový nástřik RAL 7016, antracitová šeď, nárazuvzdorný postranní a boční
panel PE (RAL 7016) Polyesterové kryty v čistě bílém odstínu RAL 9010
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Objemná vodní nadrž o objemu 900 litrů, palivová nadrž o objemu 30 litrů
Dvě velké nářaďové schránky a otevřený úložný box (pro ukládání hadic, atd.)
Hydraulický vysokotlaky naviják s úhlem otáčení 270˚, s výklopným systémem
pro vedení hadic a ovládací panel, který se natáčí společně s navijákem
Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m
3/4"(ND20)
Dvojitě izolovaný tlumič výfuku z nerezové oceli

•
•
•

•

vysokotlaký naviják
(nekonečně nastavitelný)
Ovládací panel/elektronika
se nachází v uzamykatelné
nářaďové schránce odolné
vůči působení vandalů a
vody
Otočný ovládací panel
vedle vysokotlakého
válce, namontovaný v
ergonomické výšce
Otočná odkapávací miska
z nerezové ocele chránící
zařízení před nečistotami
Transparentní nádrž na
palivo
Uzamykatelná kapota s
širokým úhlem otevření;
dokonalá pro údržbu a
servis kombinace motoru/
čerpadla
Výměník tepla pro
dokonalou kontrolu tepla

Číslo článku

02290

02292

02294

02296

02298

Verze

EUROM 900 150/60
Diesel
Elektrické

EUROM 900 200/60
Diesel

EUROM 900 150/75 Diesel

EUROM 900 200/72
Diesel

EUROM 900 150/100
Diesel

Diesel, 23,5 kW / 32 hp Kubota D1105 T

Čerpadlo

Diesel, 19 kW / 25 hp
Kubota D1105
Speck P45/60

Objem vodní nádrže

900 l

Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

Přibl. 950 kg

Startovací zařízení
Pohon

Vysokotlaký navíjecí
buben
Vysokotlaká
vysokotlaká hadice
Plnící naviják na
doplňování vody

Speck P45/75
Přibl. 975 kg

Diesel, 33 kW / 45 hp Kubota V1505T
Speck P45/72

Speck P45/100

Přibl. 1025 kg

4150 x 1770 x 1470 mm
Hydraulický pohon
80m ½”(ND13)

80m 5/8” (ND16)

Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4"(ND20)
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM 900
0478900

04790100

Dálkové ovládání Professional-Remote

Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote

yy Bezdrátové dálkové ovládání Professional Remote
yy8 tlačítek pro vypnuti/zapnuti tlaku (popř.,
(odsávaní), plynulé ovládání otáček
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu z větší vzdálenosti.

yy Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote
yy10 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, (zapnutí/vypnutí
odsávání), plynulé ovládání otáček, displej s
informacemi, externí anténu, vyjímatelnou
nabíjecí baterii, tlačítko nouzového zastavení a
nabíjení baterie vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti

0425

Výstražný maják

Pracovní světlo (LED)

yy Pro maximální bezpečí
yy Nelze v kombinaci s "pracovním osvětlením"

yy 042400 Pracovní osvětlení (LED) na magnetické
konzoli, včetně montážní sady
yy 04243 Pracovní osvětlení (LED) na tyči. (není
možné v kombinaci s možností "výstražný maják")
yy Pro osvětlení vašeho vlastního pracovního
prostoru

04254
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0423

Balíček Bezpečnost na silnici

Druhý vysokotlaký naviják

yy Bezpečnostní předměty jako je LED blikající
lišta, reflexní nálepky, výstražná světla Megflare a
skládací bezpečnostní kužele
yyZlepšuje viditelnost a zvyšuje bezpečnost
yy Bezpečnější pro vaše zaměstnance
yySnížený výskyt nehod

yy Druhý vysokotlaký naviják místo navijáku pro
plnění vodou, doplněný o 3-cestný ventil/
kombinovaný systém vykladače Vyjma hadice HP

0484

Delší vysokotlaká hadice

Kapota v barevném odstínu na přání

Pulzační systém

yy 04850 100m místo 80m 1/2" HP vysokotlaká
hadice
yy 04851 120m místo 80m 1/2" vysokotlaká hadice
yy 048511 90m místo 80m 5/8" HP vysokotlaká
hadice

yy 04057 Kapotáž v v barvách vaší společnosti (RAL,
unicolor)
yy 040571 Kapotáž v metalických barvách vaší
společnosti (RAL)

yy 0484 Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro
nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice
potrubím a ohyb.
yy 04837 Pulzační systém, elektronicky ovládaný
přes dálkové ovládání a/nebo ovládací panel. Pro
nižší spotřebu vody a delší zasunutí hadice do
potrubí a snazší ohyb

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
04794

Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
04796
Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání
0417
Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možnosti dálkového radiového ovládaní)
04031
Rozšířeni hydraulického systému o hydraulicky ovládaný vysokotlaký naviják nebo naviják s plnicí hadici. Možnost s vysokotlakou hadicí max. 60 m 1/2"
nebo 80 m 3/8". včetně systému hadic. Vyjma vysokotlaké hadice
0422
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck
04102
Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ (velikost 66mm), s filtrem ve vodní nádrží
04814
Venturiho trubice v kombinaci s 66 mm připojením STORZ, včetně 10 m hadice, filtru a spínače
0549
Sací zařízení proti zamrznutí, hadice je součástí balení. S rychlospojkou
0551010 Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
0443
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho
042362 Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
042364 Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
042340 Zařízení pro čištění uniklého oleje, s úzkými a širokými tryskami, plastovou nádrží a tlakovou pistolí s rotační frézou
042311 Odsávací balíček, obsahuje vozík se dvěma navijáky a 100 m 1/2" vypouštěcí hadicí namontovanou na jednom z těchto navijáků
042320 40 m. 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
04233
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole
04134
Nastavení kapacity objemu nádrže na max. přípustnou hmotnost přívěsu vozidla (500-900 l)
0434
Standartní držák trysek montovaný na zařízení
0016
Vozidla schválena na základě testu RDW (pouze Nizozemsko)
00169
Prohlášení o shodě TÜV
001695 EU homologace, dokumentace pro registraci vozidla
397362 Zásuvka do objímky 7 kolíková redukce na (vozidlo) na 13 kolíkovou zásuvku					
007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic (hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)					
0070
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)						
00710
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)						

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce
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ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ
KANALIZACÍ STROJE
MONTOVANÉ DO DODÁVEK

Naše moderní vysokotlaké stroje
pro čištění odpadů jsou vhodné pro
odblokování a čištění domácích přípojek
a hlavních kanalizačních systémů až do Ø
600 mm.
Stroje montované do dodávek jsou k dispozici
s benzinovým nebo dieselovým motorem.
Vysoký tlak a množství vody můžete přizpůsobit
prováděné pracovní činnosti. Vysokotlaké
čerpadlo generuje čistící tlak až 250 bar a průtok
vody až do max. 130 litrů za minutu.

Aplikace, u kterých lze tyto stroje použít:
• Odblokování a čištění domácích přípojek a
kanalizačních systémů
• Odblokování a čištění drenáží povrchové vody
(Ø70 mm) a menších potrubí
• Čištění fasád/povrchů
• Čištění odtoků
• Odstranění lehkého graffiti
• Odstranění olejových úkapů

K dispozici je několik objemů nádrže, například
400, 650, 800, 1000 a 1350 litrů. V případě
potřeby můžete objem vodní nádrže zvýšit.
Pro stroje montované do dodávek je
charakteristický kompaktní design a nízká
hmotnost. To vám umožní vzít sebou hodně
vody a mít více (úložného) prostoru. Díky našim
strojům, které se vejdou do běžných komerčních
vozidel, také ušetříte, neboť investice bude nízká.

Výše uvedené příklady jsou součástí mnoha možností, které s námi máte. Na následujících
stranách najdete více informací o jednotlivých strojích. Pokud potřebujete více informací,
neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce společnosti EUROM.
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EUROM Compact

Vysokotlaký stroj montovaný do dodávek

EUROM Compact je ideální vysokotlaký stroj montovaný do dodávek,
který lze použít k odblokování a čištění servisního potrubí a hlavního
kanalizačního systému o průměru až Ø300 mm. Stroj je vybavený
benzínovým motorem a vysokotlakým čerpadlem Speck, které zajišťuje
čistící tlak až 150 bar a průtok vody až 60 l/min. Instalace je rovněž
vhodná pro čištění povrchů, odtoků a odstraňování lehkého graffiti. Díky
kompaktním rozměrům, prázdné hmotnosti od 210 kg a vodní nádrž o
objemu 400 l je zařízení dokonalé pro instalaci do lehkých až středně
těžkých komerčních vozidel.

Široký výběr konfigurací

Dvojitá úspora nákladů

Potřebujete větší průtokovou a čistící
kapacitu? Poté se dejte cestou silného
KUBOTA dieselového motoru, který
instalujeme právě do vestavěných jednotek
typu COMPACT PRO (ke shlédnutí na stránce
produktu COMPACT PRO)

Zařízení je kompaktní a lehké, což vám
umožňuje vzít sebou hodně vody a mít více
(úložného) prostoru. Compact je ideální
pro montáž do lehkých až středně těžkých
komerčních vozidel, jako je Volkswagen
Transporter a Mercedes-Benz Vito. Kromě toho,
že jde o cenově konkurence schopné zařízení
montované do dodávek, rovněž ušetříte
peníze na nákladní vůz, protože Compact se
vejde do lehkých vozidel, která vyžadují pouze
mírnou investici.

Uživatelská jednoduchost

Zařízení kombinuje ověřené technologie a
uživatelskou jednoduchost. Budete okouzleni,
jak snadné použití zařízení Compact je.
Umožní vám a vašim zaměstnancům pracovat
produktivněji než kdykoli předtím.
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Odolné, s jednoduchou údržbou

Robustní konstrukce a pevná kombinace
motoru/čerpadla (motory B&S a vysokotlaká
čerpadla Speck) zajití, že zařízení bude
dlouhodobým řešením. EUROM vydrží dlouhá
léta.

Naše řada COMPACT se skládá ze dvou typů:
COMPACT a COMPACT PRO.

Vestavěné jednotky jsou pohledu kvality
identické, liší se od sebe pouze designem
a výbavou. Čistíte-li převážně ucpávky
kanalizací typu jako jsou domovní přípojky
a příležitostně hlavní kanalizační řády
do průměru 300mm, poté si vyberte typ
COMPACT. Například šedesáti litrová verze je
svou kapacitou průtoku ideální pro průplach
mastnoty a písku.

Norma ISO/Značka CE

Zařízení má značku CE, která zaručuje, že
splňuje základní evropské požadavky týkající
se bezpečnosti, životního prostředí a zdraví
uživatele. Kromě toho, EUROM má certifikaci
v souladu s nejnovějšími normami ISO. Pro vás
to znamená "Tvrdíme, to co děláme, děláme
to, co tvrdíme a dokazujeme!“ to i poté, co váš
produkt opustí náš závod“.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø300 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Konkurenceschopné ceny
• Kompaktní a lehký
• Velmi snadné použití (např.

Pohon
Benzín
Manuální startovací nebo elektrický startovací systém

•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck NPR25, vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 150 bar a vodní kapacita až max. 60 l/min.
Vysokotlaký naviják
Manuální obsluha
Vhodný pro max. 80 m ½” (ND13) vysokotlakou hadici

•
•

Ochrana
Pískovaný rám a navijáky, práškový nástřik RAL 7016, antracitová šeď
Ovládací panel: RAL2004 čistá oranžová
Pozinkované potrubí a příslušenství

•
•
•

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Vodní nádrž 400 l
Elektrický startovací systém (EUROM Compact)
50 m. 1/2” (ND13) vysokotlaká hadice
Prostorná transparentní nádrž na palivo
Různé příslušenství, například plynule nastavitelný regulátor tlaku, tlakoměr a
vodní filtr s omyvatelnou vložkou.

•

plný provoz v pření části
zařízení)
Pevná konstrukce a robustní
kombinace motoru/
čerpadla (motory B&S a
vysokotlaká čerpadla Speck)
zajišťuje odolné řešení
Antivibrační rám prodlužuje
životnost
Úkapová vanička pod bubny
zajišťuje maximální ochranu
vnitřní části vozidla
Robustní vodní filtr nad
úkapovou vaničkou s
možností zastavení vody
Nastavitelný regulátor tlaku
Stabilní a bezpečné držení
vozidla na silnici, s prázdnou
i plnou nádrží, díky nízkému
těžišti
Různé možnosti a
propagační balíčky

Číslo článku

0251

0254

02547

Verze

EUROM Compact 150/40 Benzín

EUROM Compact 150/50 Benzín

EUROM Compact 140/60 Benzín

Startovací zařízení

elektrický startovací systém

Pohon

Benzín, 13,2 kW / 18 hp B&S Vanguard

Benzín, 16,9kW / 23 hp B&S Vanguard

Čerpadlo

Speck NP25/41

Speck NP25/50

Objem vodní nádrže

400 l

Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

Přibl. 225 kg

Vysokotlaký navíjecí
buben
Vysokotlaká vysokotlaká hadice
Plnící naviják na
doplňování vody

Manuální (možnost: hydraulicky ovládaný)

Speck NP25/60

Přibl. 230 kg

1050 x 1190 x 1100mm

50 m. ½" (ND13)
Na přání: Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4" (ND20)
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM COMPACT
0478600

Dálkové ovládání Easy-Remote

Dálkové ovládání Professional-Remote

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání EasyRemote
yy6 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku plynulé
ovládání otáček, tlačítko nouzového zastaveni a
nabíjeni baterie vysilače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání
Professional-Remote
yy8 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku, (zapnuti/
vypnuti odsavani) plynulé ovládání otáček,
tlačítko nouzového zastavení a nabíjeni baterie
vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

0424

Pracovní osvětlení

yy Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
yy Osvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

0444

Hydraulický pohon vysokotlakého
navijáku

yy Hydraulický pohon vysokotlakého navijáku
yyVčetně montáže hydromotoru, rozsáhlé možnosti
obsluhy (např. chod na prázdno a ovládání
rychlosti) a sklopný systém pro vedení hadice s
kuličkovými ložisky
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0478800

04021

Manuálně ovládaný naviják na plnicí
hadici
yy Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování
vody s plnící hadicí 50 m 3/4" (ND20)

0410

Připojení k hydrantu
yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 66 mm), s filtrem ve vodní nádrží.
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes Venturiho trubci, která je na přání, můžete
doplnit vodní nádrž také z povrchové vody.
Kromě toho můžete vysát sklepy, šachty a
kanalizační vstupy..

0481

0549

Venturiho trubice

Nasávání nemrznoucí směsi

Kufry s tryskami

yyVenturiho trubice včetně 10 m hadice (ND50)
a profesionálního plovoucího plastového koše.
Připojena k vodní nádrži vysokotlakého systému.
yy Povrchovou vodu nasajete do vodní nádrže
rychle a jednoduše

yyZařízení pro nasávání nemrznoucí směsi, hadice je
součástí příslušenství. Vybaveno rychlospojkou

yy 007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic
(hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
yy 0070 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice
ND13 & ND16 s ½" připojením)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
0268
04010
04013
04014
04015
04780
047862
0417
04257
042301
0421
0422

Montáž instalace v Barneveldu Holandsko, skládající se z instalačního baličku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými normami CE
Instalační souprava, tvořená pozinkovanými montážními plechy, položkami sestavy, výfukovou trubkou z nerezové ocele, bandáží a konektory
4 montážní konzole 215 mm
4 montážní konzole 240mm						
4 montážní konzole 300mm						
Elektrický startovací systém místo ručního spuštění, včetně bezúdržbové baterie
Ovládací panel, včetně ovládacích tlačítek pro dálkové ovládání Easy Remote
Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možnosti dálkového radiového ovládaní)
Balíčky bezpečnost na silnici EUROM, naviják montované na lyžinách
Ručně ovládaný druhý vysokotlaký navijaku s kombinovaným systémem trojcestného ventilu/odlehčovacího ventilu. Vyjma vysokotlaké hadice
Ochrana vysokotlakého čerpadla proti běhu na sucho				
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.
041310 Vodní nádrž 650 l místo vodní nádrž 400 l. Ne v kombinaci s produktem č. 04132 					
04132
Doplňující vodní nádrž 600 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 400 l, 600 l nebo 1000 l
0474
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar)
0443
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho 					
0484
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby.
0426
Digitální počítadlo provozních hodin rychlosti/pracovní doby benzínového motoru						
042655 Počítadlo hodin							
042677 Počítadlo ot./min. 							
042320 40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar							
04233
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole		
04840
80m místo 50m 1/2" vysokotlaká hadice					
0551010 Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
0551050 Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL)					
0551070 Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL) 							
290800 Vysokotlaká pistole o délce70 cm a plochou tryskou							
0434
Standartní držák trysek montovaný na zařízení							
00713
Sada trysek 3/8'', obsahuje trysku- granát, rotační a průrazovou trysku							
00716
Sada trysek 1/2'', obsahuje trysku ve tvaru granátu 51, rotační a průrazovou trysku

* Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales
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EUROM Compact PRO

Vysokotlaký stroj montovaný do dodávek

Hledáte výkonný vysokotlaký stroj za atraktivní cenu? V tom případě je
ideálním strojem Compact PRO. Stroj je vybavený dieselovým motorem
Kubota. Vysokotlaké čerpadlo Speck zajišťuje tlak trysek až 200 bar a
průtoková rychlost až 75 l/min. Stroj je vhodný pro odblokování a čištění
domácích přípojek. Dokonce s ním lze čistit i hlavní kanalizační řády až
do Ø500 mm. Verze PRO je "velkým bratrem" naší úspěšné řady Compact
a nabízí vám řadu výhod, díky kterým jde o cenově úsporné zařízení.

Velká vodní nádrž o objemu 650 l.

Compact PRO je vybavený velkou vodní
nádrží o objemu 650 l. To znamená, že nádrž
nebudete muset doplňovat tak často a
umožní vám to pracovat déle.

Více (úložného) prostoru

Zařízení je kompaktní a lehké, což vám
umožňuje vzít sebou hodně vody a mít více
(úložného) prostoru.

Uživatelsky přívětivá obsluha

Zařízení kombinuje ověřené technologie
a uživatelskou jednoduchost. Elektrický
startovací systém a hydraulicky ovládaný
vysokotlaký naviják s vodicím zařízením
hadice s kuličkovými ložisky práci značně
zjednodušují.
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Rychlejší práce

Zařízení má velký průtok vody pro čištění a
proplachování. Robustní naviják má robustní
ložiska, díky kterým je ztráta tlaku minimální
a dosahuje se maximálního čistícího průtoku.
Vyšši výkon umožňuje rychlejší práci. To vede
k nižším nákladům na práci.

Odolný, s jednoduchou údržbou

Průmyslový dieselový motor Kubota a nízko
údržbová vysokotlaká čerpadla Speck jsou
jistotou odolného řešení. Životnost prodlužuje
rám snižující vibrace.

Standardní bohatá výbava

Compact PRO je standardně vybaven
hydraulicky ovládaným vysokotlakým
navijákem, navijákem s plnicí hadicí,
elektrickým startovacím systémem a flexibilní
hadicí odolnou proti opotřebení a hladkým
zevnějškem.

Kromě velmi rozsáhlé základní konfigurace
si můžete vybrat z široké řady možností a
příslušenství, včetně nástřiku předního panelu
ve vlastní barvě.

Chytrá investice

Cena stroje je atraktivní A díky kompaktním
rozměrů a nízké prázdné hmotnosti (od
pouhých 395 kg) máte řadu voleb co do
výběru vozidla, tudíž nepůjde o výraznou
investici. Můžete těžit z minimálních odpisů
a nízké spotřeby paliva, což má za následek
vyšší zisk!

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø500 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Malá velikost, velká
výkonnost

Pohon
Diesel
Elektrický startovací systém

• Kompaktní a lehký
• Dvojitá úspora; cenově

Vysokotlaké čerpadlo
Speck NPR25, vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 200 bar a až max. 75 l/min.

•

Vysokotlaký naviják
Hydraulický pohon
Vhodný pro tlakové čištění max. 80m ½” (ND13)

•
•
•

Ochrana
Pískovaný rám a navijáky, práškový nástřik RAL 7016, antracitová šeď
Design krytu: RAL2004 čistá oranžová
Pozinkované potrubí a příslušenství
Přední panel, kartáčovaná nerezová ocel

•

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Velkou vodní nádrž o objemu 650 litrů, palivová nádrž o objemu 12 litrů
Elektrický startovací systém
Hydraulicky ovládaný vysokotlaký buben a vodicí zařízení hadice
60 m 1/2” (ND13) vysokotlaká hadice
Buben s plnicí hadicí 50 m 3/4"(ND20)

•
•

výhodné stroje montované
do dodávek se vejdou do
vozidel, která vyžadují
relativně nízkou investici
Výkonný dieselový motor
Kubota
Velká vodní nádrž na 650 l
Standardně s hydraulickým
vysokotlakým bubnem
Úkapová vanička pod bubny
zajišťuje maximální ochranu
vnitřní části vozidla
Různé příslušenství,
například plynule
nastavitelný regulátor
tlaku, tlakoměr a vodní filtr
s automatickým uzavíracím
ventilem.
Vyšší stabilita a bezpečnost
vozidla na silnici, díky
nízkému těžišti i
Různé možnosti a
propagační balíčky

Číslo článku

025551

025553

025555

Verze

EUROM Compact PRO 160/60 Diesel

EUROM Compact PRO 200/60 Diesel

EUROM Compact PRO 150/75 Diesel

Startovací zařízení

Elektrické

Pohon

Diesel, 19 kW / 25 hp Kubota D1105

Čerpadlo

Speck P45/60

Objem vodní nádrže

650l

Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

Přibl. 395kg

Vysokotlaký navíjecí
buben
Vysokotlaká vysokotlaká hadice
Plnící naviják na
doplňování vody

Hydraulický pohon

Diesel, 23,5kW / 32hp Kubota D1105T
Speck P45/75
Přibl. 405kg

1510 x 1220 x 1100mm

60 m ½” (ND13)
Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4’’(ND20)

EUROM Sales
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM COMPACT PRO
0478600

Dálkové ovládání Easy-Remote

Dálkové ovládání Professional-Remote

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání
Easy-Remote
yy6 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku plynulé
ovládání otáček, tlačítko nouzového zastaveni a
nabíjeni baterie vysilače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání
Professional-Remote
yy8 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku, (zapnuti/
vypnuti odsavani) plynulé ovládání otáček,
tlačítko nouzového zastavení a nabíjeni baterie
vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

0417

Doplňující kabelový buben s 50 m
kabelu

yy Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze
v kombinaci s možnosti dálkového radiového
ovládaní)

04257
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0478800

0424

Reflektor (LED)
yy Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
yyOsvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

0410

Balíček Bezpečnost na silnici

Připojení k hydrantu

yy Bezpečnostní předměty jako je LED blikající
lišta, reflexní nálepky, výstražná světla Megflare a
skládací bezpečnostní kužele
yyZlepšuje viditelnost a zvyšuje bezpečnost
yy Bezpečnější pro vaše zaměstnance
yySnížený výskyt nehod

yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 66 mm), s filtrem ve vodní nádrží.
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes Venturiho trubci, která je na přání, můžete
doplnit vodní nádrž také z povrchové vody.
Kromě toho můžete vysát sklepy, šachty a
kanalizační vstupy.

0485

0549

Delší vysokotlaká hadice

Sací injektor proti zamrznutí

Kufry s tryskami

yy80 m místo 60 m 1/2" vysokotlaké hadice

yySaci zařízení proti zamrznutí, hadice je součástí
sady. Vybaveno rychlospojkou.

yy 007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic
(hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
yy 0070 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase
(hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
0268
04010
04013
0404
0447
047862
04230
0422
0481
0474
0443
0484
042362
042364
0423510

042351

0423519
042655
042320
04233
0551010
0551050
0551070
0405
290800
0434
00713
00716

Montáž instalace v Barneveldu Holandsko, skládající se z instalačního baličku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými normami CE
Instalační souprava, tvořená pozinkovanými montážními plechy, položkami sestavy, výfukovou trubkou z nerezové ocele, bandáží a konektory
4 montážní konzole 215 mm
Palivo z palivové nádrže vozidla (nahrazuje standardní palivovou nádrž), včetně palivového čerpadla, potrubí, práce a montáže
Samostatná palivová nádrž						
Ovládací panel, včetně ovládacích tlačítek pro dálkové ovládání Easy Remote					
Druhý vysokotlaký naviják místo navijáku pro plnění vodou, doplněný o 3-cestný ventil/kombinovaný systém vykladače Vyjma vysokotlaké hadice
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na sucho v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se všemi
vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.
Fixní injektor typu venturi s 10m hadicí (ND50) a profesionálním plovoucím syntetickým košem. Připojen k vodní nádrži vysokotlakého systému.
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar)
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho					
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyb
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
Vysokotlaký přívod horké vody, 70kW "komerční design", včetně podnosu, dieselové nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice a nálevky. Balíček
integrovaný na druhý buben vysokotlakého stroje (včetně úpravy bubnu s plnicí hadicí na vysokotlaký buben a nezbytných úprav vysokotlakého systému).
* Doporučení. objednejte si položku č. 0404 Nálevka z palivové nádrže vozidla.							
Vysokotlaký přívod horké vody, 60kW "profesionální design", včetně podnosu, dieselové nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice, konvertoru
12V-230V a nálevky. Balíček integrovaný na druhý buben vysokotlakého stroje (včetně úpravy bubnu s plnicí hadicí na vysokotlaký buben a nezbytných
úprav vysokotlakého systému).
80 m místo 40m 3/8'' teplu vzdorná hadice na horkou vodu.
Počítadlo hodin
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar							
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole
Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL)
Nástřik v barvách vaší společnosti (RAL)
Vysokotlaká pistole o délce70 cm a plochou tryskou
Standartní držák trysek montovaný na zařízení
Sada trysek 3/8'', tvořená granátovou, rotační a špičatou tryskou
Sada trysek 1/2'', obsahuje trysku ve tvaru granátu 51, rotační a průrazovou trysku

Potřebujete díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si servisní balíček. Obraťte se ba našeho Obchodního zástupce společnosti EUROM

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales
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EUROM EcoNomic

Vysokotlaký stroj montovaný do dodávek

Kompaktní, lehký a optimálně pohodlný, připočtěte vysoce atraktivní
cenu a máte vybráno. Využijte nejnovější technologie, například ovládání
iROM a unikátního hydraulicky poháněného navijáku vysokotlaké hadice
s výklopným vodicím systémem a otočným ovládacím panelem. Stroj je
vybavený dieselovým motorem Kubota a vysokotlakým čerpadlem Speck,
které zajišťuje čistící tlak až 200 bar a průtok vody až 100 l/min. Vhodný
pro čištění domácích přípojek a kanalizačních systémů až Ø600 mm.

Lehký a kompaktní

EcoNomic je vhodný pro montáž do
středně velkých užitkových vozidel, např.
VW Transporter, MB Vito, Renault Trafic /
Opel Vivaro, Toyota Hiace a Ford Transit. II
ty nejvýkonnější konfigurace jsou pro tato
vozidla kompaktní. Díky kompaktnímu
designu a nízké hmotnosti si můžete sebou
vzít hodně vody a zůstane vám tak větší
(úložný) prostor.

Úspora nákladů

Na rozdíl od drahých jednotek
namontovaných do aut ušetříte, protože
EcoNomic se vejde do aut, která potřebují
pouze mírnou úpravu.
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Obsluha iROM

V zařízení EcoNomic je ve výchozím
nastavení integrovaný inteligentní systém
iROM. Obsluha iROM s ovládacím displejem
vhodným i do denního světla a vodě odolným
řídícím panelem (IP65), s funkčním displejem
(rychlost/počítač pracovní doby, atd.) a
automatický indikátor servisních intervalů.
Optimální snadné použití, protože iROM
poskytuje uživateli informace o fungování
stroje. Stav si lze přečíst na displeji a dokonce
budete upozorněni signále jakmile bude vaše
zařízení potřebovat například servis.

Otočný, hydraulický poháněný
vysokotlaký naviják hadice (135° + 90°)
Kromě toho je jednotka iROM vybavena
otočným hydraulicky poháněným
vysokotlakým navijákem hadice. Výhody:
• Dosah 180° - nastavitelný prakticky do
libovolné pracovní pozice
• Možnost práce bokem k vozidlu
(vlevo a vpravo)
• Okamžitě připravený k použití bez nutnosti
nejprve vysunutí z vozidla
• Dosah daleko za dveře vozidla
• Závěsný vodicí systém hadice a otočný
ovládací panel

Luxusní

EcoNomic se standardně dodává vybaven
mnoha doplňky, například jedinečným
vysokotlakým bubnem s vodicí hadicí,
otočným ovládacím panelem, navijákem s
plnící hadicí a tepelným výměníkem, který
zajišťuje teplotní ochranu. Promysleli jsme i
ten sebemenší detail. Kromě velmi rozsáhlé
základní konfigurace si můžete vybrat z široké
řady možností a příslušenství, včetně nástřiku
předního panelu ve vlastní barvě.

Spolehlivý

Výkonný a spolehlivý motor Kubota a
vysokotlaké čerpadlo Speck zajistí, společně s
dalšími vysoce kvalitními komponenty stroje,
dlouhou životnost.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění potrubí až do Ø600 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Nízká prázdná hmotnost,

Pohon
Diesel
Elektrický startovací systém

•
•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck NPR25, vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 150 bar a vodní kapacita až max. 100 l/min.

•
•

Vysokotlaký naviják
Hydraulický pohon
Pevné jádro z ocele s práškovým nástřikem
Vhodný pro tlakové čištění max. 120m ½” (ND13)

•

Ochrana
Žárově zinkovaný rám
Pískovaný rám, ošetřený protikorozním nátěrem
Rám a bubny: RAL9006, bílý hliník
Design krytů: RAL2004 čistá oranžová

•

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Prostorná vodní nádrž o objemu 600 litrů, palivová nádrž o objemu 30 litrů
Otočný hydraulicky ovládaný vysokotlaký buben (135˚+90˚) & vysunovací
vedení hadice
Elektronické ovládání přes iROM s displejem pro denní světlo
Buben s plnicí hadicí 50 m 3/4” (ND20)

•
•

tudíž si můžete vzít hodně
vody
Kompaktní design pro
maximální (úložný prostor
Stabilní a bezpečné držení
vozidla na silnici, s prázdnou
i plnou nádrží, díky nízkému
těžišti
Ovládání iROM
Unikátní rotační vysokotlaký
buben s vodicím systémem
hadic a výklopným
ovládacím panelem
Pod bubny jsou integrovány
úkapové vany
Výkonný kapalinou
chlazený dieselový motor
s kontrolou teploty a bez
údržbovým nerezovým
odtokem
Elektrický startovací systém
a snadno dostupné nouzové
zastavení
Výkonné vysokotlaké
čerpadlo Speck s
keramickými písty

Číslo článku

02571

02573

02575

02577

02579

Verze

EUROM EcoNomic
160/60 Diesel
Elektrické

EUROM EcoNomic
200/60 Diesel

EUROM EcoNomic
150/75 Diesel

EUROM EcoNomic
200/72 Diesel

EUROM EcoNomic
150/100 Diesel

Diesel, 23,5kW / 32 hp Kubota D1105 T

Čerpadlo

Diesel, 19 kW / 25 hp
Kubota D1105
Speck P45/60

Objem vodní nádrže

600 l

Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

Přibl. 535 kg

Vysokotlaký navíjecí
buben
Vysokotlaká hadice

Hydraulicky poháněný, s ovládáním otáček a režimem volného chodu

Buben s plnicí hadicí

Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4"(ND20)

Startovací zařízení
Pohon

Speck P45/75
Přibl. 545 kg

Diesel 33kW / 45hp KUBOTA V1505 T
Speck P45/72

Speck P45/100

Přibl. 575 kg

Přibl. 590 kg

1450 x 1250 x 1250mm

80 m ½" (ND13)

80 m 5/8" (ND16)

* Turbo motory mají menši rozměry, díky kterým zůstane ve vozidle více místa. Kromě toho můžete využit snížené spotřeby paliva a nižšího akustického tlaku
(zatížený 17,5 % a odlehčený 23 %)

EUROM Sales
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM ECONOMIC
0478850

Dálkové ovládání Professional-Remote

Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote

yy Elektrické bezdrátové dálkové ovládání
Professional-Remote
yy 8 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, plynulé ovládání
otáček informace prostřednictvím LED, tlačítko
nouzového zastavení a nabíjení baterie vysílače
(iROM)
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote
yy10 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, plynulé ovládání
otáček, zpětná vazba prostřednictvím LED, displej
s informacemi, externí anténu, vyjímatelnou
nabíjecí baterii, tlačítko nouzového zastavení a
nabíjení baterie vysílače (iROM)
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

0424013
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04790000

04230

Pracovní osvětlení

Druhý vysokotlaký naviják

yy Pracovní světlo v blízkosti vysokotlakého bubnu
včetně montážní soupravy
yy Osvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

yy Druhy vysokotlaky naviják místo navijáku pro
plnění vodou, doplněný o 3-cestný ventil/
kombinovaný systém odlehčovacího ventilu.
Vyjma vysokotlaké hadice

0410

Větší vodní nádrž

Připojení k hydrantu

yy 041311 Vodní nádrž 800 l místo 600 l,
umístěná na a v rozšířeném rámu
yy 04131 Vodní nádrž 1000 l místo 600 l,
umístěná na a v rozšířeném rámu
yy 041312 Vodní nádrž 1350l místo 600 l,
umístěná na a v rozšířeném rámu

yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 66 mm), s filtrem ve vodní nádrží.
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes venturiho trubci, která je na přání, můžete
doplnit vodní nádrž také z povrchové vody.
Kromě toho můžete vysát sklepy, šachty a
kanalizační vstupy.

0485

0549

Delší vysokotlaká hadice

Sací injektor proti zamrznutí

Kufry s tryskami

yy 04850 100m místo 80m 1/2" HP vysokotlaká
hadice
yy 04851 120m místo 80m 1/2" vysokotlaká
hadice
yy 048511 90m místo 80m 5/8" HP vysokotlaká
hadice

yySací zařízení proti zamrznutí, hadice je součástí
balení. S rychlospojkou

yy 007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic
(hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
yy 0070
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase
(hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)
yy 00710 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase
(hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
02682
040111
0404
0447
04794
047961
041700
0424017
04257
0422
0480
04132
041321
04133
041331
0440
041012
048131
0474
04431
042362
042364
0484
0423510
042351
0423519
042320
04233
0551010
0551050
0551070
0405

Montáž instalace v Barneveldu Holandsko, skládající se z instalačního baličku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými normami CE
Instalační souprava, tvořená pozinkovanými montážními plechy, položkami sestavy, výfukovou trubkou z nerezové ocele, bandáží a konektory
Palivo z palivové nádrže vozidla (nahrazuje standardní palivovou nádrž), včetně palivového čerpadla, potrubí, práce a montáže
Samostatná palivová nádrž
Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání V případě, že je součástí balení dálkové ovládání s 8 nebo 10 tlačítky,
LED na vysílači se v okamžiku spuštění motoru (iROM) rozsvítí.
Doplňující naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možností dálkového radiografického ovládání HeavyDuty-Remote, 10 tlačítek, iROM)
LED osvětlení (propojené se stávajícím osvětlením interiéru) na stropě vozidla
Balíčky Bezpečnost na silnici ROM, jednotky montované na lyžinách
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Nezbytná ochrana v kombinaci se všemi
vysokotlakými čerpadly Speck.
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci se dvěma vodními nádržemi a hydraulicky ovládaným navijákem
Doplňující vodní nádrž 600 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 400 l, 600 l nebo 1000 l.
Doplňující vodní nádrž 800 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 800 l nebo 1350 l.
Doplňující vodní nádrž 1000 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 600 l nebo 1000 l.
Doplňující vodní nádrž 1350 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 800 l nebo 1350 l.
2 desky z nerezové ocele namontované uvnitř vodní nádrže o objemu 600 l, 800 l, 1000 l nebo 1350 l (snižují kývání a zvyšují pohodlí během jízdy)
Fixní přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ (velikost vačky 66mm), s filtrem
Fixní typ vstřikovače v kombinaci s vačkovým připojením, včetně 10 m dlouhé hadice, filtru a spínače
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar)
Obejití ochrany zkouškou motoru vysokotlakého čerpadla naprázdno (iROM)
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
Vysokotlaký přívod horké vody, 70kW "komerční design", včetně podnosu, dieselové nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice a nálevky. Kompletní
balíček integrovaný do druhého bubnu vysokotlakého stroje
Vysokotlaký přívod horké vody, 60kW "profesionální design", včetně podnosu, dieselové nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice, konvertoru
12V-230V a nálevky. Kompletní balíček integrovaný do druhého bubnu vysokotlakého stroje
80 m místo 40m 3/8'' teplu vzdorná hadice na horkou vodu.
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole
Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace ROM HP (postaveno v B'veld, NL) (jednotky do nákladních vozidel ROM)"
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace ROM HP (postaveno v B'veld, NL)
Nástřik v barvách vaší společnosti (RAL)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales

37

EUROM EcoFit

Vysokotlaký stroj montovaný do dodávek

EUROM EcoFit je jedním z nejvyspělejších vysokotlakých strojů pro
čištění kanalizací, které se montují do dodávek a je k dispozic buď se
samostatným dieselovým motorem nebo jako instalace PTO. S čistícím
tlakem až 250 bar a průtokem vody až 100 l/min. je stroj vhodný k čištění
domácích přípojek a kanalizačních systémů až do Ø600 mm. EUROM
EcoFit je ideální čistící stroj montovaný do dodávek, který lze použít do
jakýchkoli středně velkých a těžkých typů užitkových vozů.

Optimální pohodlí

EcoFit nabízí veškeré představitelné pohodlí.
Například má vysokotlaký naviják s možností
natočení 270˚, který dokáže dosáhnout až
jeden metr mimo vozidlo. Ovládací zařízení,
ovládací panel, nerezová odkapová vana a
plnící hadice s vysokotlakým navijákem. Další
důležitou výhodou je skutečnost, že hadici lze
použít jak v neutrálních, tak prodloužených
pozicích, přičemž všechny jsou v ergonomicky
vhodné výšce.

Široký výběr kapacit vodních nádrží

Lehké modulární nádrže, které se montují do
dodávek, dokážou pojmout velké množství
vody, kterou lze přepravit bez využití
veškerého volného místa ve vašem voze.
Vodní nádrže s různou kapacitou, například
600, 650 a 1350 litrů.
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Nezničitelný

EcoFit je nezničitelný Obsahuje například
nerezovou odkapovou vanu, tlumič z
nerezové ocele s dvojitou izolací a žárově
pozinkovaný rám. Vodní nádrže nejsou
umístěny přímo na podlaze vozu, čímž se
předchází odření a opotřebení. Kromě toho,
součástí vybavení je výměník tepla pro
dokonalou kontrolu tepla

Optimální efektivita

Díky promyšlenému vedení potrubí a
otočného kloubu můžete využít optimální
efektivity i na konci hadice.

Profesionální vzhled

EUROM EcoFit byl navržen s využitím zcela
nového konceptu, kdy je pečlivě zhodnocen
každý detail.
Důležité designové funkce zahrnují vynikající
funkčnost a profesionální vzhled stroje. Nízké
těžiště zajišťuje stabilitu a bezpečí během
jízdy, bez ohledu na to, zda je nádrž prázdná
nebo plná. Díky kompaktním rozměrům stroje
ve vašem vozidle zůstane velký volný prostor
pro převoz nástrojů a dalších materiálů.
Barevná kombinace, moderní antracitová šeď
s jasnou oranžovou, dává stroji profesionální a
dopravně bezpečný vzhled. Samozřejmě, že si
svůj stroj můžete vybrat v libovolné barvě.
Kromě této základní verze je k dispozici široká
řada možností a příslušenství navíc.

Snadná údržba

Průmyslový motor Kubota nebo pohon P
TO zajišťuje, společně s výkonným nízko
údržbovým vysokotlakým čerpadlem Speck,
optimální spolehlivost. A preventivní údržba
je neuvěřitelně snadná, protože všechny části
stroje jsou snadno dostupné.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø600 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti

Výhody
• Hydraulicky řízený

Pohon
Diesel nebo PTO
Elektrický startovací systém

•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck, 3 vysokotlaké čerpadlo s 3 písty
Čistící tlak max. 250 bar a vodní kapacita až max. 120 l/min.

•

Vysokotlaký naviják
Hydraulický pohon
Galvanizovaný
Vhodný pro max. 120 m ½” Trelljet nebo 90 m 5/8” Trelljet

•
•

Ochrana
Žárově zinkovaný rám
Odkapová vana z nerezové ocele a otočný rám v úpravě RAL7016, antracitová šeď
Přední deska v úpravě RAL 2004 (čistá oranžová)
Další kovové části (desky) jsou pozinkované
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Prostorná vodní nádrž o objemu 600 nebo1000 litrů, palivová nádrž o objemu
28 litrů
Vysokotlaký naviják s možností natočení 270˚, ovládací panel, který se otáčí s
rámem, řídící skříň a nerezová odkapová vana
Buben s plnicí hadicí 50 m 3/4"(ND20)

•
•

Číslo článku

02761

0277

02771

0278

0279

02802

02805

Verze

EUROM Ecofit
200/60 Diesel
Elektrické

EUROM Ecofit
150/75 Diesel*

EUROM Ecofit
200/72 Diesel

EUROM Ecofit
150/85 Diesel

EUROM Ecofit
EUROM Ecofit
150/100 Diesel* 250/60 Diesel*

EUROM Ecofit
200/100 Diesel

EUROM Ecofit
160/120 Diesel

Diesel, 33 kW
/ 45hp Kubota
V1505 T
Speck P45/72

Diesel, 26,5 kW
/ 36hp Kubota
V1505
Speck P45/85

Diesel, 33 kW / 45hp
Kubota V1505 T

Diesel, 42 kW / 57hp Kubota
V2403M T

Speck P45/100

Speck P45/60

Speck P55/100

600 l

1000 l

Přibl. 605 kg

Přibl. 900 kg

Startovací
zařízení
Pohon

Diesel, 23,5 kW / 32hp Kubota
D1105 T

Čerpadlo

Speck P45/60

Objem vodní
nádrže**
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry
(d x š x v)
Vysokotlaký
navíjecí buben
Vysokotlaká
hadice
Buben s plnicí
hadicí

600 l
Přibl. 575 kg

Speck P45/75

1000 l
Přibl. 585 kg

1420 x 1220 x 1310 mm

Přibl. 630 kg

0280

•
•

vysokotlaký naviják s
možností natočení 270˚ (lze
použít jak v neutrální, tak
vysunuté pozici)
Otočná ovládací jednotka,
ovládací panel, nerezová
odkapová vana
Výměník tepla pro
dokonalou kontrolu tepla
Široký výběr kapacit
vodních nádrží
Nízké těžiště pro stabilní a
bezpečnou jízdu po silnicích,
s prázdnou i plnou nádrží
Žárově pozinkovaný rám
Dvojitě izolovaný tlumič z
nerezové ocele
Vodní filtr s automatickým
zastavením vody a
omyvatelným prvkem
Ozubený řemenová náhon,
delší životnost

Speck P55/128

Přibl. 605 kg

Přibl. 620 kg

1505 x 1220 x
1310 mm

1835 x 1220 x 1310 mm

1505 x 1220 x
1310 mm

1965 x 1250 x 1320mm

80 m 5/8” (ND16)

80 m ½” (ND13)

80 m. 5/8” (ND16)

Hydraulický pohon
80 m ½” (ND13)

Manuálně ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4"(ND20)

* Rovněž k dispozici v PTO. Ohledně možností nás kontaktujte, prosím. | ** Výběr mezi různými kapacitami nádrží: 600, 800, 1000, 1200, 1350, 1600, 1800, 2000 a 2700 litrů
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM ECOFIT

Dálkové ovládání Professional-Remote

Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote

yy 0478900 Dálkové ovládání Professional-Remote
(Diesel)
yy 0478700 Dálkové ovládání Professional-Remote
(PTO)
yy8 tlačítek pro vypnuti/zapnuti tlaku (popř.,
(odsávaní), plynulé ovládání otáček (Ecofit Diesel)
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote
yy10 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, (zapnutí/vypnutí
odsávání), plynulé ovládání otáček, displej s
informacemi, externí anténu, vyjímatelnou
nabíjecí baterii, tlačítko nouzového zastavení a
nabíjení baterie vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti

0424
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04790100

0423

Pracovní osvětlení

Druhý vysokotlaký naviják

yy Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
yy Osvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

yy Druhý vysokotlaký naviják místo navijáku pro
plnění vodou, doplněný o 3-cestný ventil/
kombinovaný systém vykladače Vyjma
vysokotlaké hadice

0481

Vodní nádrž navíc

Venturiho trubice

yy 04132 Doplňující vodní nádrž 600 l včetně
připojení a úprav rámu
yy 041321 Doplňující vodní nádrž 800 l včetně
připojení a úprav rámu
yy 04133 Doplňující vodní nádrž 1000 l včetně
připojení a úprav rámu
yy 041331 Doplňující vodní nádrž 1350 l včetně
připojení a úprav rámu

yyVenturiho trubice s 10m hadicí (ND50) a
profesionálním plovoucím syntetickým košem.
Připojen k vodní nádrži vysokotlakého systému.
yy Nasáváním povrchové vody vodní nádrž (znovu)
doplníte rychle a jednoduše.
yy Filtr na sání brání kontaminaci vodní nádrže
vodními řasami a plovoucími nečistotami

0405

Vysokotlaké zařízení na horkou vodu

Kapota v barevném odstínu na přání

Zarovnání

yy 0423510 Vysokotlaké zařízení na horkou vodu
70 kW "Komerční design"
yy 042351 Vysokotlaké zařízení na horkou vodu 60
kW "Profesionální design"

yy Kapotaž v v barvach vaší společnosti (RAL, unicolor)

yy Ohledně možností souvisejících se "zarovnáním"
zařízení do vaší dodávky se obraťte na EUROM.

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
0269
04012
0404
0447
04794
04372
04796
0417
04257
0403
0422
0480
041311
04131
041312
041313
0440
0411
0474
0549
0443
04812
0484
04837
042362
042364
0423519
042320
04233
04850
04851
048511
0551010
0551050
0551070
007005
0070

Montáž instalace v Barneveld, skládající se z instalačního balíčku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými směrnicemi pro značku CE
Instalační souprava, tvořená pozinkovanými montážními plechy, položkami sestavy, výfukovou trubkou z nerezové ocele, bandáží a konektory
Palivo z palivové nádrže vozidla (nahrazuje standardní palivovou nádrž), včetně palivového čerpadla, potrubí, práce a montáže
Samostatná palivová nádrž
Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
Navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice přes systém čepů a automatické nastavení pomocí vodicího systému hadice
Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání
Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možnosti dálkového radiového ovládaní)
Balíčky Bezpečnost na silnici EUROM, jednotky montované na lyžinách
Rozšíření hydraulického systému o hydraulicky řízený vysokotlaký naviják nebo naviják s plnící hadicí. Možnost s max. 60 m 1/2" nebo 80m 3/8"
vysokotlakou hadicí.
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Nezbytná ochrana v kombinaci se všemi
vysokotlakými čerpadly Speck.
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci se dvěma vodními nádržemi a hydraulicky ovládaným navijákem.
Vodní nádrž 800 l místo 600 l, umístěná na a v rozšířeném rámu				
Vodní nádrž 1000 l místo 600 l, umístěná na a v rozšířeném rámu			
Vodní nádrž 1350 l místo 600 l, umístěná na a v rozšířeném rámu			
Vodní nádrž 1350 l místo 1000 l, umístěná na a v rozšířeném rámu				
2 desky z nerezové ocele namontované uvnitř vodní nádrže o objemu 600 l, 800 l, 1000 l nebo 1350 l (snižují kývání a zvyšují pohodlí během jízdy)
Fixní přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ (velikost vačky 66 mm), s filtrem
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar))
Sací vstřikovač proti zamrznutí, hadice je součástí balení. Vybaveno pro rychlé zapojení.
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho
Tichý pohon Eagle
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
Pulzační systém, elektronicky ovládaný přes dálkové ovládání a/nebo ovládací panel. Pro nižší spotřebu vody a delší zasunutí hadice do potrubí a snazší ohýbání
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
80 m místo 40m 3/8'' teplu vzdorná hadice na horkou vodu.
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistolei
100 m místo 80 m 1/2" HP vysokotlaká hadice
120 m místo 80 m 1/2" vysokotlaká hadice
90 m místo 80 m 5/8" HP vysokotlaká hadice
Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL) (jednotky do nákladních vozidel EUROM)"
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL)
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic (hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales
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EUROM Professional

Vysokotlaký stroj montovaný do dodávek

Vysokotlaký stroj pro čištění kanalizace EUROM Professional je vhodný k instalaci do velkých dodávkových
vozidel. Instalace je k dispozici se samostatným dieselovým motorem nebo pohonem PTO a je navržena k
čištění domácích přípojek a kanalizačních systémů až do Ø600 mm. Robustního designu a vysoké kvality si
cení profesionální čističi kanalizací a městské komunální služby po celém světě.

Univerzální

EUROM Professional je vysokotlaký stroj pro
čištění kanalizací instalovaný do dodávek.
Díky možnosti vysokotlaké hadice 1/2” a 3/4”
je velmi univerzální.

Tři bubny

EUROM Professional má dva hydraulicky
řízené vysokotlaké bubny a hydraulicky
poháněný plnící buben. Vysokotlaké bubny
lze otáčet nezávisle na sobě, jsou vybavené
sklopnými vodicími běžci.

Optimální výkonnost

Prostorná vodní nádrž 1000 l

Maximálního výkonu na konci hadice je
dosaženo díky širokým trubkám a speciálně
vyvinutému radiálnímu průtoku s nízkým
odporem, což přispívá k optimálnímu výkonu.

Ve výchozím nastavení má vodní nádrž o
objemu 1000 l. Díky tomu nebude nutné
nádrž doplňovat tak často a umožní vám to
pracovat déle.

Poháněný přes PTO

Značka CE

U verze s PTO je vodní čerpadlo hydraulicky
poháněné čerpadlem na převodovce vozu.
Zapnutí a vypnutí vodního čerpadla zajišťuje
startovací modul.

EUROM Professional je vyrobený
specializovanou společností s certifikací ISO
a je montován dle požadavků zákazníka.
Design a výroba EUROM Professional splňuje
požadavky na bezpečnostní označení CE.

K dispozici je několik možností

I když je základní verze EUROM téměř úplně
vybavena, k dispozici máte několik možností a
příslušenství.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz
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Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø600 mm
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti
Pohon
Diesel nebo PTO
Elektrický startovací systém

Výhody
• Vhodný k instalaci do
•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck, 3 vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 150 bar a vodní kapacita až max. 130 l/min.

•
•

Vysokotlaké navijáky
Hydraulický pohon
HP navíjecí buben 1: Vhodný pro max. 100m ½" (ND13)
HP navíjecí buben 2: Vhodný pro max. 100m ¾" (ND13)
Otočný kloub EUROM

•

Ochrana
Pískovaný rám/kovový plech, ošetřený protikorozním nátěrem, v úpravě RAL
7016, antracitová šeď
Pozinkované bubny, potrubí a příslušenství

velkých dodávkových
vozidel.
Univerzální a podle volby lze
nastavit na 1/2” nebo 3/4”
vysokotlakou hadici.
Masivní a funkční design
3 hydraulicky poháněné
vysokotlaké bubny (včetně
plnicího bubnu) lze otáčet
nezávisle na sobě, jsou
vybavené sklopnými
vodicími běžci.
Maximálního výkonu na
konci hadice je dosaženo
díky širokým trubkám a
speciálně vyvinutému
radiálnímu průtoku s
nízkým odporem.

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Prostorná vodní nádrž o objemu 1000 l
3 hydraulicky poháněné bubny (vysokotlaké bubny a plnicí buben)
Vysokotlaké bubny namontované na otočném rámu
Buben s plnicí hadicí 50 m 3/4" (ND20)
Různé příslušenství, například nekonečně nastavitelný regulátor tlaku, tlakoměr
a vodní filtr s automatickým uzavíracím ventilem.

Číslo článku

02621

02671

0267

02670

Verze

EUROM Professional
150/100/3H Diesel
Elektrické

EUROM Professional
150/130/3H Diesel

EUROM Professional
150/100/3H PTO
-

EUROM Professional
150/130/3H PTO

Diesel, 42 kW / 57hp Kubota
V2403M T
Speck P55/128

PTO

PTO

Speck P45/100

Speck P55/128
Přibl. 1180 kg

Startovací zařízení
Pohon
Čerpadlo

Diesel, 33 kW / 45hp Kubota
V1505 T
Speck P45/100

Objem vodní nádrže

1000 l

Vlastní hmotnost (vyjma
možností)
Rozměry v mm (d x š x v)

Přibl. 1080 kg

Přibl. 1190 kg

Přibl. 1100 kg

2060 x 1580 x 1590 mm

2200 x 1580 x 1590 mm

1870 x 1580 x 1590 mm

HP navíjecí buben

Hydraulický pohon

HP vysokotlaká hadice

80 m 3/4" (ND20) a 80 m 1/2” (ND13)

Buben s plnicí hadicí

Hydraulicky ovládaný plnící naviják na doplňování vody s plnící hadicí 50 m 3/4" (ND20)

EUROM Sales
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM PROFESSIONAL
0478900

Dálkové ovládání Professional-Remote

Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote

yy Bezdrátové dálkové ovládání Professional Remote
yy8 tlačítek pro vypnuti/zapnuti tlaku (popř.,
(odsávaní), plynulé ovládání otáček
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote
yy10 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, (zapnutí/vypnutí
odsávání), plynulé ovládání otáček, displej s
informacemi, externí anténu, vyjímatelnou
nabíjecí baterii, tlačítko nouzového zastavení a
nabíjení baterie vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti

0424

0437

Pracovní osvětlení

Systém křížových čepů

yy Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
yy Osvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

yy Navíjení a odvíjení 3/4" vysokotlaké hadice přes
systém čepů a automatické nastavení pomocí
vodicího systému hadice

0411
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04790100

0481

Prodloužené připojení k hydrantu

Venturiho trubice

yy Prodloužená přípojka k hydrantu vybavená
spojkou STORZ (velikost vačky 66 mm), s filtrem
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes volitelný otevřený vstřikovač typu venturi
můžete vodní nádrž také doplnit z povrchové
vody. Kromě toho můžete vysát sklepy, šachty a
kanalizační šachty.

yyVenturiho trubice s hadicí o délce (ND50)
a profesionálním plovoucím syntetickým
košem. Připojen k vodní nádrži vysokotlakého
systému.
yy Nasáváním povrchové vody vodní nádrž (znovu)
doplníte rychle a jednoduše.
yy Filtr na vstřikovači brání kontaminaci vodní nádrže
vodními řasami a plovoucími nečistotami

0070

00710

Vysokotlaké zařízení na horkou vodu

Kufr s tryskami EUROM JetToolcase

Kufr s tryskami EUROM JetToolcase

yy 0423510 Vysokotlaký přívod horké vody, 70kW
"komerční design", včetně podnosu, dieselové
nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice a
nálevky.
yy 042351 Vysokotlaký přívod horké vody, 60kW
"profesionální design", včetně podnosu, dieselové
nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice,
konvertoru 12V-230V a nálevky.

yy Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13
& ND16 s ½" připojením)

yy Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13
& ND16 s ½" připojením)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
0270
0404
0447
04794
04796
0417
04257
0422
0480
04133
0440
0474
0443
0484
04837
042362
042364
0423519
04854
0551010
0551050
0551070

Montáž instalace v Barneveld, skládající se z instalačního balíčku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými směrnicemi pro značku CE
Palivo z palivové nádrže vozidla (nahrazuje standardní palivovou nádrž), včetně palivového čerpadla, potrubí, práce a montáže		
Samostatná palivová nádrž
Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání
Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možnosti dálkového radiového ovládaní)
Balíčky Bezpečnost na silnici EUROM, jednotky montované na lyžinách
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci se dvěma vodními nádržemi a hydraulicky ovládaným navijákem.
Doplňující vodní nádrž 1000 l včetně připojení a úprav rámu K dispozici pouze v kombinaci s vodní nádrží o objemu 600 l nebo 1000 l.
2 desky z nerezové ocele namontované uvnitř vodní nádrže o objemu 600 l, 800 l, 1000 l nebo 1350 l.
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar)
Bypass k ochraně proti běhu čerpadla na sucho
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
Pulzační systém, elektronicky ovládaný přes dálkové ovládání a/nebo ovládací panel. Pro nižší spotřebu vody a delší zasunutí hadice do potrubí a snazší
ohýbání
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
80m místo 40m 3/8'' teplu vzdorná hadice na horkou vodu.
120m místo 80m 3/4" vysokotlaká hadice
Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL)
Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace EUROM HP (postaveno v B'veld, NL) (voidla EUROM)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce
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EUROM
VAKUOVÉ JEDNOTKY

Vakuové jednotky EUROM jsou určeny pro
jednoduché vyprazdňování lapačů tuků,
septiků a povrchových žump. Zařízení se
dokonale hodí do míst, který jsou těžko
dostupná, například školní dvory a nákupní
centra. Vakuové jednotky jsou rovněž
vhodné k odstranění přebytečné vody
po záplavách. Například jde o zaplavené
sklepy nebo garáže.

Aplikace, u kterých lze tyto stroje použít:
•
•
•
•
•

Vyprazdňování lapačů tuků
Čištění septiků
Vyprazdňování povrchových žump
Vyprazdňování zaplavených sklepů a garáží
Řešení kalamitních situací při závažném
znečištění povrchových vod
• Čištění jam

Vakuové jednotky EUROM jsou k dispozici v
různých verzích (600 l - 2000 l nádrže) a nabízí
vám mobilitu a flexibilitu. Ideální příležitost k
rozšíření vašich aktivit.
Díky praktickému systému vysokozdvižného
rámu můžete zařízení jednoduše zdvihnout
a přemístit ho na přívěs nebo dodávku s
otevřenou korbou. Nepotřebujete ji na nějakou
dobu? Potom stačí jednotku odpojit a vozidlo
používat k jiným účelům.

Výše uvedené příklady jsou součástí mnoha možností, které s námi máte. Na následujících
stranách najdete více informací o jednotlivých strojích. Pokud potřebujete více informací,
neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce společnosti EUROM.
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Jednotky EUROM VAC Pick-up
Vakuové jednotky

Vakuové jednotky EUROM Pick-up jsou určeny pro jednoduché
vyprazdňování lapačů tuků, septiků a povrchových žump. Kompaktní
design je ideální pro obtížně dostupná místa jako jsou nákupní centra
a školní dvory. Vakuové jednotky jsou rovněž vhodné k odsávání
přebytečné vody po záplavách. Instalace jsou k dispozici v různých
verzích (600 l - 2000 l nádrže) a nabízí dokonalou příležitost k rozšíření
vašich aktivit.

Bezpečnost

Vakuový systém splňuje všechna nezbytná
bezpečnostní opatření, například ochranné
ventily, nouzové zastavení a dvojitý kulový
ventil v nádrži, který brání nadměrnému
naplnění. Druhý kulový bezpečnostní ventil
chrání podtlakové čerpadlo tak, že vypouští
tekutinu společně se vzduchem. Tento druhý
kulový ventil je dodatečné bezpečnostní
opatření, které má zabrání nadměrnému sání.

Odolnost
Systém zdvihání

EUROM VAC je umístěný na žárově
pozinkovaném rámu, do kterého lze zasunout
vidlice vysokozdvižného vozíku. Díky tomu
můžete EUROM VAC snadno přesunout na
přívěs nebo na dodávku s otevřenou korbou.
Výhodou je, že jednotku můžete v případě, že
ji nepotřebujete, ze zařízení snadno sundat
nebo odpojit.

Na délku nebo na šířku?
Podle toho, kam chcete jednotku umístit,
můžete vybrat buď verzi na délku, vhodnou
pro umístění na přívěs, nebo verzi na šířku,
pro případ, že byste ji chtěli umístit na
otevřenou korbu. Tak vždy využijete prostor
zcela maximálně a ovládání je na úplně
stejném místě.
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Extra nízká verze pro parkování v
garážích
Chtěli byste jednotku EUROM VAC zaparkovat
i v garáži? Vyberte si VAC 1750. Tato vakuová
jednotka je jedinečná, protože na výšku měří
pouze1,14 metru (v kombinaci s většinou
přívěsů zůstane celková výška pod 1,95
metru). Snadno se dostanete na těžko
dostupná místa, jako jsou parkovací garáže.

Design

EUROM VAC je navržený s ohledem jak na
funkčnost, tak i design zařízení. Například si
můžete vybrat designovou kapotu v barvách
své společnosti a zajistit si tak optimální
reprezentativní vzhled.

Robustní vakuová nádrž s integrovaným
rámem je celá žárově pozinkovaná. Díky tomu
je VAC dobře chráněný před povětrnostními
vlivy a umožňuje vám bezstarostnou práci po
řadu let.

Rychlé čištění

Vyčištění jednotky trvá pouze chvilku, neboť
lze otevřít zadní kryt. Vypusťte nečistoty,
rychle vyčistěte vnitřek a přejděte na další
úkol. Vestavěný ukazatel hladiny ukazuje, kolik
nečistot v nádrži je.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Snadné vyprázdnění lapačů tuků, septiků, povrchových žump, atd.
Pomoc při vážných záplavách
Těžko dostupná místa, např. školní dvory a nákupní centra

Výhody
• Uživatelsky vstřícný
• Výkonné podtlakové

Pohon
Benzínový motor
Elektrický startovací systém
Vakuová nádrž
K dispozici jsou různé konfigurace (600 l - 2000 l )
Zárově galvanizovaná
Snadné otevírání zadní strany Díky hladce fungujícím "velkým" závěsům ji lze
otevřít v úhlu 110º.
Podtlakové čerpadlo
Vzduchem chlazené čerpadlo MEC, ovládané přese dvojitý pohon s pásem V,
natřený protikorozním metalickým lakem
Uvolnění vzduchu až max. 4350 l/min.
Automatická lubrikace
Max. podtlak -0,85 bar
Namontované na proti vibračním rámu
Kombinovaný odlučovač oleje/tlumič

•
•

•
•
•
•

čerpadlo nastříkané
stříbrnou protikorozní
metalickou barvou, včetně
automatické lubrikace
Vyberte si z různých motorů
Honda
Kombinaci motoru/čerpadla
lze umístit jak dopředu,
tak na levou stranu, čímž
vznikne dlouhý a úzký nebo
krátký a široký stroj
Odolný žárově pozinkovaný
design
Standardně s několika
bezpečnostními opatřeními
Kombinovaný odlučovač
oleje/tlumič
Profesionální vzhled

Ochrana
Vakuová nádrž je celá žárově pozinkovaná, zvnějšku i zevnitř
Všechny části rámu a trubky pro vysokozdvižný vozík jsou žárově pozinkované
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
2 x 2 m (3”) sací/tlakovou/odtokovou hadici se spojkami
Několik bezpečnostních opatření, bezpečnostní dvojitý kulový ventil, odlučovač
vlhkosti v druhém kulovém ventilu, kombinovaný odlučovač oleje/tlumič,
tlakoměr a ukazatel hladiny

Číslo článku

0318

0319

0321

0322

032250

0323

Verze

EUROM VAC 600

EUROM VAC 1000

EUROM VAC 1200

EUROM VAC 1600

EUROM VAC 1750

EUROM VAC 2000

Startovací zařízení

Elektrické

Pohon

Benzín 9hp Honda

Čerpadlo

MEC 2000

Objem vodní
nádrže
Vlastní hmotnost

600 l

1600 l

1750 l

2000 l

Rozměry
(dlouhá verze)
Rozměry
(široká verze)
Sání/Tlak/
Odtoková hadice

Benzín 13hp Honda
MEC 4000
1000 l

1200 l

Přibl. 490 kg

Přibl. 540 kg

Přibl. 600 kg

Přibl. 650 kg

Přibl. 660 kg

Přibl. 705 kg

1,70x1,20x1,40 m

2,10x1,30x1,50 m

2,23x1,30x1,58 m

2,25x1,50x1,62 m

3,44x1,15x1,14 m

2,57x1,50x1,62 m

1,20x1,70x1,40 m

1,55x1,80x1,50 m

1,83x1,945x1,58 m

1,64x2,04x1,62 m

n/a

1,96x2,04x1,62 m

2 x 2 m 3”
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EUROM 1600

Vakuový stroj - přívěs

Vakuový stroj - přívěs EUROM 1600 vám umožňuje vyprazdňovat
zaplavené sklepy nebo garáže. Praktický ukazatel hladiny ukáže, kdy
je nádrž plná. Uživatelsky přátelský systém nádrž vyprázdní a vyčistí za
krátkou chvilku, a je tak připraven k další práci. EUROM tuto vakuovou
jednotku dodává na karoserii s dvojitou osou. Přívěs má nízké těžiště a
díky tomu je na silnicích velmi stabilní.

Kompaktní a nízký design

S výškou méně než dva metry je EUROM 1600
ideální pro těžko dostupná místa, například
centrem měst a parkovacích garáží.

Ergonomická pracovní výška
Veškeré provozní komponenty jsou umístěny
v ergonomické pracovní výšce a jsou na
dosah. Kromě toho je EUROM 1600 vybavený
ukazatel měrkou hladiny, a vy tak můžete
jednoduše zkontrolovat úroveň nečistot v
nádrži. Díky tomu není práce s EUROM 1600
pouze pohodlná ale také efektivní.
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Bezpečnost

Jednotka je vybavená bezpečnostními
opatřením na ochranu proti nadměrnému
tlaku a podtlaku. Dvojitý kulový ventil brání
nadměrná sání. Kromě toho, druhý kulový
bezpečnostní ventil chrání podtlakové
čerpadlo tak, že vypouští tekutinu společně
se vzduchem. Tento druhý kulový ventil je
dodatečné bezpečnostní opatření, které
zabrání nadměrnému sání.

Čistota a hygiena

Kombinovaný odlučovač oleje/tlumič
zajistí, že oleje, které se uvolňují během
použití podtlakového čerpadla, neskončí
ve vašem stroji nebo v životním prostředí,
a co je důležitější, neohrozí zdraví vašich
zaměstnanců.

Odolnost

Robustní vakuový přívěs je mimo jiné plně
žárově galvanizovaný, jak nádrž tak rám. Díky
tomu je EUROM 1600 dobře chráněný a vy ho
tak můžete používat řadu let bez jakýchkoli
problémů.

Pro intenzivní práci

Na výběr je ve variantách s benzínovým
motorem s vakuovým čerpadlem MEC 4000
nebo s dieslovým motorem a vakuovým
čerpadlem VacuStar. Obě tyto verze jsou
vybaveny elektrickým systémem vyklápění.
Plánujete-li tento stroj EUROM 1600
intenzivně využívat, doporučujeme
zvolit naftový motor KUBOTA a k němu
vysokozátěžové vakuové čerpadlo VacuStar
L400. Toto čerpadlo má velmi velký průtok
vzduchu pro maximalizaci své sací síly a je
vyvinuto pro intenzivní používání.
Pokud se nechystáte využívat EUROM1600
opravdu často, poté si vyberte kombinaci
benzínovéh omotoru s vývěvou MEC4000.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Snadné vyprázdnění lapačů tuků, septiků, povrchových žump, atd.
Pomoc při vážných záplavách
Těžko dostupná místa, např. školní dvory a nákupní centra

Výhody
• Standardně se dodává s

karosérií s dvojitou osou

Pohon
Diesel nebo Benzínový motor
Elektrický startovací systém

• Praktický systém s krytem,

Vakuová nádrž
1600 l
Zárově galvanizovaná
Snadné otevírání zadní strany Díky hladce fungujícím "velkým" závěsům ji lze
otevřít v úhlu 110º.

•

Podtlakové čerpadlo
ROM 1600 Benzínový: MEC 4000 - 4350 l/min
ROM 1600 Diesel: Heavy-Duty VacuStar L400 - 5400 l/min
Automatická lubrikace
Max. podtlak -0,75 bar
Namontované na proti vibračním rámu
Kombinovaný odlučovač oleje/tlumič

•

•
•
•

který lze pro účely rychlého
vyprázdnění a čištění
snadno otevřít
Stabilní a bezpečné držení
vozidla na silnici, díky
nízkému těžišti
Pohodlná a efektivní
práce díky provozním
komponentům umístěným v
ergonomické výšce
Dlouhá životnost
Standardní bohatá
výbava, například různá
bezpečnostní opatření
K dispozici je několik
možností

Ochrana
Vakuová nádrž je celá žárově pozinkovaná, zvnějšku i zevnitř
Všechny části rámu a trubky pro vysokozdvižný vozík jsou žárově pozinkované
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
2 x 2 m (3") sací/tlakovou/odtokovou hadici se spojkami
Několik bezpečnostních opatření, bezpečnostní dvojitý kulový ventil, odlučovač
vlhkosti v druhém kulovém ventilu, kombinovaný odlučovač oleje/tlumič,
tlakoměr a ukazatel hladiny
Číslo článku

0307

Verze

Vakuový přívěs EUROM 1600 (dvojitá osa)

030702

Pohon

13,2kW / 18hp B&S VANGUARD benzínový motor

9,4kW / 13pk KUBOTA Z482 diesel motor

Podtlakové
čerpadlo
Kapacita

MEC 4000

Heavy-Duty VacuStar L400

4350 l/min

5400 l/min

Kapacita vodní
nádrže
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Vakuová hadice

2x 3” (ND75)

Rozměry (d x š x v)

4750x1810x1840 mm

1600 l
Přibl. 1380 kg

Přibl. 1480 kg
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM VAC PICK-UP
04683

0654

Design krytu motoru/čerpadla

Buben pro sací hadici

yy Design krytu motoru/čerpadla se závěsným
víkem, barva RAL 2004, čistá oranžová

yy Manuálně ovládaný buben pro sací hadici v barvě
RAL 9006, bílý hliník, namontovaný na nádrž,
vyjma vakuové hadice (ne pro jednotku 600 l)

04686

04684

Odpadní trubka

Sprejový nástřik ve vlastní barvě

yyOdpadní trubka pro vypouštění vody, v polovině
úrovně vodní nádrže

yyTryska vakuové nádrže natřená speciální barvou
(RAL)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Položka č. Popis
027050
04682
04681
0442
06232
0462
0676

0677

0461
3615
0441

Montáž instalace v Barneveld, skládající se z instalačního balíčku, příslušenství, práce a montáže v
souladu se evropskými směrnicemi pro značku CE
18 m vakuová hadice 2", sací potrubí s kulovým ventilem (v kombinaci s možností 0654).
Druhé připojení s 18 m vakuovou hadicí 2", sací potrubí s kulovým ventilem. Dva háky na uložení
vakuové hadice a pouzdro na sací potrubí (savice)
Připojení ND75
Aktivní karbonový filtr pro redukci hluku a zápachu tvořený krytem z nerezové oceli a filtrem
13hp Kubota Z482 dieselový motor místo benzínového motoru.
Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV3100 /
MEC 2000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu. Souprava je posílená kevlarem a ne
standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v
odlučovači oleje a dalším zásobníku oleje.
Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV5200 /
MEC 4000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu. Souprava je posílená kevlarem a ne
standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v
odlučovači oleje a dalším zásobníku oleje.
Podtlakové čerpadlo určené pro časté použití, model VacuStar L 400, 325 m³/h (místo
standardního podtlakového čerpadla)
2,5m 3" vakuová hadice s Perrotovou spojkou.
3" sací potrubí nebo hliníkové, s rukojetí a ventilem 3" v držáku.

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte
se na našeho obchodního zástupce
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MOŽNOSTI EUROM 1600
0425

0654

0462

Výstražný maják

Buben pro sací hadici

Dieselový motor Kubota

yy Nelze využít v kombinaci s příslušenstvím
"pracovní osvětlením“

yy Manuálně ovládaný buben pro sací hadici v barvě
RAL 9006, bílý hliník, namontovaný na nádrž,
vyjma vakuové hadice (ne pro jednotku 600 l)

yy13hp Kubota Z482 dieselový motor místo
benzínového motoru

06232

0442

0461

Filtr z aktivního uhlíku

Připojení ND75

Podtlakové čerpadlo pro velké zatížení

yyAktivní karbonový filtr pro redukci hluku a
zápachu tvořený krytem z nerezové oceli a filtrem

yy Připojení ND75

yy Podtlakové čerpadlo určené pro časté použití,
model VacuStar L 400, 325 m³/h (místo
standardního podtlakového čerpadla)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
0677

0426
0424
04243
04682
04681
04686
3615
0441
04521
04684
00163

Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV5200 / MEC 4000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu.
Souprava je posílená kevlarem a ne standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v odlučovači oleje a dalším
zásobníku oleje.
Digitální počítadlo provozních hodin rychlosti/pracovní doby benzínového motoru
Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
Pracovní osvětlení (LED) na tyči.
18 m vakuová hadice 2", sací potrubí s kulovým ventilem (v kombinaci s možností 0654).
Druhé připojení s 18 m vakuovou hadicí 2", sací potrubí s kulovým ventilem. Dva háky na uložení vakuové hadice a pouzdro na sací potrubí (savíce)
Odpadní hadice pro vypouštění vody, v polovině úrovně vodní nádrže
2,5m 3" vakuová hadice s Perrotovou spojkou.
3" sací potrubí nebo hliníkové, s rukojetí a ventilem 3" v držáku.
Ochranná podložka pro vnitřní část nářaďového boxu (cena za metr)
Tryska vakuové nádrže natřená speciální barvou (RAL)
Vozidla schválena na základě testu RDW (pouze Nizozemsko) < 3500kg

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce
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COMBI
VYSOKOTLAKÉ A VAKUOVÉ
JEDOTKY
Kompaktní, lehké a maximálně pohodlné.
To je charakteristika našich kombinovaných
jednotek. S kombinovanými jednotkami
můžete optimálně využít ověřené a
důvěryhodné vysokotlaké technologie
EUROM spojené s lety zkušeností v oboru
vakuových strojů. Vakuová jednotka
vám umožňuje vyprazdňovat lapače
tuku, septiky, lapače písku na drenáži a
zaplavené sklepy. Vysokotlaká jednotka je
vhodná pro odblokování a čištění domácích
přípojek a hlavního kanalizačního systému.
V rámci naší řady kombinovaných jednotek
si můžete vybrat mezi několika typy, včetně
SmartCombi (vhodný od 3,5 tunových
podvozků) a SmartCombi PRO (vhodný od
6 podvozků). Jednotky lze namontovat na
podvozek, přívěs s dvou montáží nebo na
otevřenou korbu. Vakuový systém lze poté
použít se standardním podtlakovým čerpadlem
nebo jedinečnou vývěvou.
SmartCombi
Kompaktní, lehké zařízení SmartCombi
vybavené dieselovým motorem je k dispozici v
řadě konfigurací s maximálním čistícím tlakem a
proplachovací kapacitou maximálně 75 l/min.

SmartCombi PRO
SmartCombi PRO, úspěšný "velký bratr"
SmartCombi, nabízí kromě vyšší proplachovací
a čistící kapacity, řadu funkcí navíc, a je k
dispozici jak s pohonem PTO, tak i s výkonnými
dieselovými verzemi.
Interventor Combi
Kombinovaná jednotka nainstalovaná v dodávce?
EUROM nabízí náš Interventor Combi. V zadní
části vozidla se nainstaluje vysokotlaký modul, po
straně se nainstaluje vakuová jednotka.
Ostatní instalace Combi
Kromě výše uvedených jednotek, EUROM
nabízí další řešení EUROM. Příkladem je Combi
3500/1000/85 pro 12-tunová vozidla. Můžete
si vybrat libovolnou kombinaci, která odpovídá
typu práce a požadavkům, které jsou s ní
spojené. Více informací? Obraťte se na svého
lokálního partnera nebo kontaktujte EUROM.
Aplikace, u kterých lze tyto stroje použít:
•
•
•
•

Vyprazdňování lapačů tuků
Čištění septiků
Vyprazdňování povrchových žump
Řešení kalamitních situací při závažném
znečištění nebo kontaminaci povrchových vod
• Čištění jam

Podtlakové čerpadlo nebo vývěva?
Výhody vývěvy:
• Kompaktnější konstrukce, protože je potřeba méně komponentů (hmotnost nižší zhruba o 120
kg)
• Méně produktů náročných na údržbu
• Šetrnost k životnímu prostředí: vývěva, na rozdíl od podtlakového čerpadla, nevyužívá žádný olej
• Nižší hlučnost, protože není přítomno žádné podtlakové čerpadlo
• Nižší investice
Výhody podtlakového čerpadla:
• Podtlakové čerpadlo umožňuje současné sání a tryskání

Výše uvedené příklady jsou součástí mnoha možností, které s námi máte. Na následujících
stranách najdete více informací o jednotlivých strojích. Pokud potřebujete více informací,
neváhejte se obrátit na našeho obchodního zástupce společnosti EUROM.
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EUROM SmartCombi

HP/Vak. kombinovaná jednotka

EUROM SmartCombi je kompaktní a cenově výhodná kombinovaná
jednotka. Kombinovanou vysokotlakou a vakuovou jednotku lze
namontovat na podvozek (od 3,5 tuny), přívěsy s dvoumontáží nebo
korby. Odolný design je extrémně kompaktní a manévrovatelné a tak
dokonalý k použití v centrech měst a na parkovištích. SmartCombi je
konkrétně navržený pro sání a vysokotlaké čištění. Je dokonale vhodný
pro odblokování/čištění domácích přípojek a městských kanalizací až do
Ø600 mm. a odčerpávání zatopených sklepení a lapačů tuku.

Různé verze

SmartCombi je vybavený dieselovým
motorem Kubota a vysokotlakým čerpadlem
Speck. Vakuový systém lze použít s unikátní
vývěvou nebo podtlakovým čerpadlem
s maximálním čistícím tlakem 200 bar a
maximálním průtokem 75 litrů za minutu.
Můžete si vybrat z několika kapacit nádrže fekál a čistá vody; (celkem 1500 litrů). Vozidlo
je velmi kompaktní a lehké, díky čemuž ho
lze řídit s běžným řidičským průkazem (v
závislosti na celkové hmotnosti vozidla a jeho
nákladu).

Lehký

Díky nízké hmotnosti (od pouhých 800 kg)
máte maximální nakládací kapacitu. Tak
můžete vzít více čerstvé vody a fekálu.

Kompaktní

S ohledem na kompaktní design jsou naše
stroje SmartCombi zejména vhodné do center
měst a na parkoviště (možnost snížení vozidla)
a na další místa s obtížným přístupem.

Spolehlivý

Robustní konstrukce zajišťuje dlouhodobou
odolnost. Například, nádrž je pozinkovaná
zevnitř i zvnějšku. Kombinace motoru/
čerpadla (motory Kubota a vysokotlaká
čerpadla Speck) vám nabízí dlouhotrvající
řešení.

Úspora nákladů

Jednotka je cenově dostupná a vhodná pro
montáž na přívěs s dvoumontáží, otevřenou
korbou nebo lehký podvozek, což vyžaduje
pouze investici do modelu. A důležité je i to,
že kompaktní a lehká jednotka nabízí značnou
každodenní úsporu paliva.

Uživatelská jednoduchost

Zařízení kombinuje ověřené technologie a
uživatelskou jednoduchost. Budete okouzleni,
jak je obsluha SmartCombi snadná. Protože
díky ní budete vy i vaši pracovníci pracovat
produktivněji než kdykoli předtím.

Bezpečný

Zařízení má značku CE, která zaručuje, že
splňuje základní evropské požadavky týkající
se bezpečnosti, životního prostředí a zdraví
uživatele. Ve výchozím nastavení je zařízení
vybavené všemi nezbytnými bezpečnostními
opatřeními, například bezpečnostními ventily
pro případ nadměrného sání nebo podtlaku,
nouzovým zastavením a dvojitým kulovým
ventilem (brání nadměrnému sání). Pokud
byste si měli vybrat verzi s podtlakovým
čerpadlem, kombinovaná jednotka je
rovněž vybavená automatickou lubrikací,
kombinovaným odlučovačem oleje/tlumičem
a odlučovačem vlhkosti, včetně druhého
kulového ventilu.
Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz
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Technické informace
Vhodný pro
Odblokování/čištění odtoků a kanalizací až do Ø600 mm
Vyprázdnění zaplavených sklepů a usazovacích jam

Výhody
• Pro přívěs s dvoumontáží,

Pohon
Dieselový motor | Elektrický startovací systém
Vysokotlaké čerpadlo
Speck, 3 vysokotlaké čerpadlo tří pístové provedení
Čistící tlak max. 200 bar a vodní kapacita až max. 75 l/min.

•
•

Vysokotlaký naviják
Manuálně ovládaný | Vhodný pro 80m ½” (ND13) vysokotlaký čistící stroj

•
•

Vakuový systém
Buď pokročilá vývěva nebo běžné vysokotlaké čerpadlo
Uvolnění vzduchu až max. 6 500 l/min.
Max. podtlak -0,85 bar
Namontované na proti vibračním rámu

•
•
•

Ochrana
Nádrž je celá žárově pozinkovaná, zvnějšku i zevnitř
Rám bubnu a ovládací panel jsou pokryté práškovým nátěrem RAL 9006
Bubny jsou pokryté vysoce lesklým práškovým nátěrem RAL 7016 (antracitová šeď)

•

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Nádrž na 1500 litrů čisté vody/fekálu | Dieselový motor s nízkou hlučností Kubota
Různá bezpečnostní opatření

otevřenou korbu nebo
podvozek od 3,5 tuny, např.
Renault Maxity, Nissan
Cabstar, Ford Transit a
Toyota Dyna
Lehký, od 800 kg
Kompaktní a
manévrovatelný
Možný běžný řidičský průkaz
Snížení vozidla pro
parkovací garáže (možnost)
Šikmé dno; rychlé
vypouštění a čištění nádrže
Uživatelsky přátelský
ovládací panel a řídící skříň
Integrované trubky
(vysokozdvižné) pro uložení
hadic
Rychlé přepínání mezi
sáním (vývěva) a čištěním
kanalizací (vysokotlaké
čištění) pomocí dálkového
ovládání

Číslo článku

0301020

0301030

0301040

0301050

0301060

0301070

0301080

Verze

EUROM SmartCombi V-140/60

EUROM SmartCombi S-200/60

EUROM SmartCombi V-200/60

EUROM SmartCombi S-150/75

EUROM SmartCombi V-150/75

EUROM SmartCombi V-200/72

Startovací zařízení

EUROM SmartCombi S-140/60
Elektrické

Pohon

Diesel, 19 kW / 25 hp Kubota D1105

Diesel, 33 kW
/ 45hp Kubota
V1505 T

Speck NP25/60

Diesel, 23,5kW
/ 32hp Kubota
D1105T
Speck P45/75

Diesel, 33 kW / 45hp Kubota V1505 T

Vysokotlaké
čerpadlo
Vakuový systém

Diesel, 23,5kW
/ 32hp Kubota
D1105T
Speck P45/60

Podtlakové
Vývěva, 6500 l/
Podtlakové
čerpadlo, 3600 l/ min. (0,85 bar)
čerpadlo, 4100 l/
min. (0,75 bar)
min. (0,75 bar)
1 000/500 nebo 900/600 nebo 800/700 litrů (odpadní/čistá voda)

Vývěva, 6500 l/
min. (0,85 bar)

Podtlakové
čerpadlo, 4100 l/
min. (0,75 bar)

Podtlakové
čerpadlo, 4100 l/
min. (0,75 bar)

Přibl. 800 kg

Přibl. 860 kg

Přibl. 990 kg

Přibl. 990 kg

Objem vodní
nádrže
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)
Vysokotlaký navíjecí buben
Vysokotlaká hadice
Buben s plnicí
hadicí
Vakuová hadice

Vývěva, 4200 l/
min. (0,85 bar)

Přibl. 920 kg

Přibl. 860 kg

Přibl. 990 kg

Speck P45/72

Montážní výška (doporučená výška nakládací platformy) 2,75 m | Celková výška max. 3,15 m
Šířka = 1 300 mm | Výška = 1 350 mm (V závislosti na zvoleném podvozku = V + V podvozku < 2,00 m)
Manuální (hydraulický = volitelný)
50m ½" (ND13)
Volitelné
3" (ND80) x 2,4 m (2 x)

* Chcete vědět víc o výhodách verzí s vývěvou a podtlakovým čerpadlem? Seznamte se s technickými informacemi nebo nás kontaktujte.
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM SMARTCOMBI
046831

Design krytu motoru/čerpadla

Dálkové ovládání Professional-Remote

yy Kryt prostoru čerpadla/motoru, barva RAL 2004,
oranžová

yy Dálkové ovládání Professional-Remote
yy8 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku, (zapnuti/
vypnuti odsavani) plynulé ovládání otáček,
tlačítko nouzového zastavení a nabíjeni baterie
vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

04021

Manuálně ovládaný buben s plnicí
hadicí

yy Manuálně ovládaný buben s plnící hadicí 50 m
3/4" (ND20)

0654
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0478800

0444

Hydraulicky řízený vysokotlaký buben
yy Hydraulický pohon vysokotlakého navijáku Včetně
montáže hydro-motoru, rozsáhlé obsluhy (např.
chod na prázdno a zkouška rychlosti) a systém
pro vedení hadice se kuličkovými ložisky

045250

Buben pro sací hadici

Úložný prostor

yy Manuálně ovládaný buben pro sací hadici v barvě
RAL 9006, bílý hliník, namontovaný na nádrž,
vyjma vakuové hadice (ne pro jednotku 600 l)

yyUzamykatelný nářaďový box (namontovaný
po straně), barva RAL 2004, čistá oranžová
(SmartCombi)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
046795
046798
04679812
04679814
04679816
04679818
04679823
04679825
04679884
04679900
04679911
04679944
04679977
04375
0424
0425
04259
042301
0421
0422
04816
04818
0484
042362
042364
042655
042320
04233
04840
0551010
045688
04531
045959
045120
045122
0452199
04674
04682
046829
04686
046867
067610
0468455
0468456
0484991
0484995
290800
0434
00163
00165
007005
0070

Montáž na karosérii v Barneveld, včetně nezbytných montážních konzolí, bočních světel a krytů kol. (pouze podporované typy karosérií)
Montáž na korbu nebo přívěs v závodě Barneveld 							
Montážní souprava "Basic" Renault Maxity/Nissan Cabstar (rozchod kol 2500 mm.)
Montážní souprava "Extended" Renault Maxity/Nissan Cabstar (rozchod kol 2500 mm.)			
Montážní souprava "Basic" Iveco Daily (rozchod kol 3000 mm.)
Montážní souprava "Extended" Iveco Daily (rozchod kol 3000 mm.)			
Montážní souprava "Basic" Fiat Ducato (rozchod kol 3450 mm.)
Montážní souprava "Extended" Fiat Ducato (rozchod kol 3450 mm.)		
Montážní konzole, sada 8 položek 									
Snížitelná kabina vozidla a úprava Renault Maxity/Nissan Cabstar z 2,12 m na přibl. 1,98 m. 			
Snížitelná kabina vozidla Renault Maxity/Nissan Cabstar z 2,12 m na přibl. 1,95m. 					
Snížitelná kabina vozidla a úprava přední osy Renault Maxity/Nissan Cabstar z 2,12 m na přibl. 1,85m.
Snížitelná kabina vozidla Renault Maxity/Nissan Cabstar z 2,125 m na přibl. 2,05 m. 					
Rychlé přepínání mezi sáním (vývěva) a projekcí (vysokotlaké čištění) pomocí dálkového ovládání (pouze v kombinaci dálkového ovládání s možností
Professional-Remote 8 tlačítek & HeavyDuty-Remote 10 tlačítek)					
Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli							
Výstražný maják (LED) 360˚									
Balíček Bezpečnost na silnici EUROM SmartCombi (PRO)									
Ručně ovládaný druhý vysokotlaký navijáku s kombinovaným systémem trojcestného ventilu/odlehčovacího ventilu. Vyjma vysokotlaké hadice
Ochrana vysokotlakého čerpadla proti běhu na sucho								
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.
Fixní vstřikovač typu venturi s 10 m hadicí a filtrem. Připojení na vysokotlaký systém. Typy (SmartCombi (PRO) "V"			
Fixní vstřikovač typu venturi s 10 m hadicí a filtrem. Připojení na vysokotlaký systém. Typy (SmartCombi (PRO) "S"			
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli
Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
Počítadlo hodin							
40m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar									
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole		
80m místo 50m 1/2" vysokotlaká hadice				
Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
Dodatečná vývěva pro rychlé vyprázdnění vakuové nádrže (není možné s typy SmartCombi V) 		
Systém propojení vakuové vodní nádrže se systémem s čistou vodou, který tvoří připojovací hadice s namontovaným kouskem T, včetně ventilu a spojky
Nerezová vypouštěcí deska 								
Hliníkový nářaďový box (namontovaný po straně), barva RAL 2004, čistá oranžová 					
4 sací hadice 3 " nebo 2,4 m (ND80) místo 2 sacích hadic (upozornění: u některých konfigurací doplňkové sací hadice budou, z důvodu omezeného
prostoru, přesahu nebo budou doručeny samostatně)									
Ochranná podložka pro vnitřní část nářaďového boxu									
Ochranné lišty (předepsané zákonem) 							
18 m vakuová hadice 2", sací potrubí s kulovým ventilem (v kombinaci s možností 0654).					
Další 2" sací spojení s 18,3 m dlouhou 2'' vakuovou hadicí a sací trubkou s ventilem. Včetně 2 háků po straně nádrže. (není možné v kombinaci s možností
0654 na SmartCombi									
Odpadní hadice pro vypouštění vody, v polovině úrovně vodní nádrže						
Odpadní hadice pro vypouštění vody, ve 2/3 vodní nádrže							
Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV4000/ MEC 3000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu. Souprava je
posílená kevlarem a ne standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v odlučovači oleje a dalším zásobníku oleje.
Barevně nastříkaná nádrž (pouze barva RAL)
Barevně nastříkaná kompletní jednotka (pouze barva RAL)
Doplnění o možnost montáže 2 "ventilů selektoru"									
Doplnění o možnost montáže 3 "ventilů selektoru" (SmartCombi (PRO)) 					
Vysokotlaká pistole o délce70 cm a plochou tryskou
Standardní držák trysek montovaný na zařízení
Vozidla schválena na základě testu RDW (pouze Nizozemsko) < 3500kg
Vozidla schválena na základě testu RDW (pouze Nizozemsko) > 3500kg
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic (hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)				
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales
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EUROM SmartCombi PRO

HP/Vak. kombinovaná jednotka

SmartCombi PRO je "velký bratr" našeho SmartCombi a je vhodný pro
vozidla od 6 tun. Verze PRO vám nabízí, kromě větší kalové nádrže
rovněž větší čistící kapacitu a velké množství doplňků a je k dispozici
ve verzi PTO i diesel. Jednotka má maximální čistící tlak 200 bar a
proplachovací kapacitu 100 l/min. S nádrží o objemu 3000 litrů se
SmartCombi PRO dokonale hodí pro odblokování a čištění domácích
přípojek a hlavních kanalizací až do Ø600 mm, stejně jako k odčerpávání
zatopených sklepů a lapačů tuku.

Uživatelská jednoduchost

SmartCombi PRO je ve výchozím nastavení
vybavený řadou doplňků. Například, jednotka
je vybavena hydraulicky ovládaným
vysokotlakým bubnem, který dosáhne mimo
vozidlo a vy ho tak můžete uzamknout v
libovolné pozici.
Dokonce ho můžete umístit kolmo k vozidlu.
Už nemusíte vozidlo natáčet, abyste našli
ideální místo.
Vše usnadňuje vodicí systém hadice. Kromě
toho je buben vybavený ovládacím panelem,
který se posunuje společně s bubnem, tudíž
všechna tlačítka, která potřebujete, jsou vždy
na dosah. Hezký a efektivní.
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Robustní konstrukce

Vakuový systém

Vakuový systém lze poté použít se
standardním podtlakovým čerpadlem nebo
jedinečnou vývěvou. Některými z výhod naší
pokročilé vývěvy v porovnání s podtlakovým
čerpadlem je ještě vyšší spolehlivost a
výhody pr životní prostředí, nižší hlučnost a
nižší náklady na investice. Chcete dokázat
odsávat a čistit současně? V takovém případě
je nejlepší volbou verze s podtlakovým
čerpadlem.

Snadné čištění

SmartCombi PRO je vyrobený tak, aby bez
problémů fungoval řadu let. Základní rám je
pozinkovaný zvnějšku i zevnitř. Další rám a
ocelové díly jsou buď pozinkované nebo mají
odolný průmyslový práškový nástřik.

Vakuovou nádrž lze čistit snadno díky zadním
dveřím, které se otevírají do strany. Díky
šikmému dnu fekál snadno odteče a v nádrži
nezůstanou žádné zbytky. Jediné, co musíte
udělat, je zajistit rychlé čištění a jste připraveni
na další úkol.

Bezpečnost

Vyberte si kapacitu nádrže

Ve výchozím nastavení je zařízení vybavené
všemi nezbytnými bezpečnostními
opatřeními, například bezpečnostními ventily
pro případ nadměrného sání nebo podtlaku,
nouzovým zastavením a dvojitým kulovým
ventilem (brání nadměrnému sání). Pokud
byste si měli vybrat verzi s podtlakovým
čerpadlem, kombinovaná jednotka je
rovněž vybavená automatickou lubrikací,
kombinovaným odlučovačem oleje/tlumičem
a odlučovačem vlhkosti, včetně druhého
kulového ventilu.

Další výhodou šikmo dna je, že si sami můžete
vybrat část nádrže. Nádrž o objemu 3000 litrů
lze rozdělit na 2000/1000, 1800/1200 nebo
1600/1400 litrů.

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění domácích přípojek a kanalizačních systémů až do Ø600 mm
Vyprázdnění zaplavených sklepů a usazovacích jam
Pohon
Dieselový motor nebo PTO | Elektrický startovací systém

Výhody
• Vhodný pro podvozky od 6

•

Vysokotlaké čerpadlo
Speck, 3 vysokotlaké čerpadlo s 3 písty
Čistící tlak max. 200 bar a vodní kapacita až max. 100 l/min.

•

Vysokotlaký naviják
Vysokotlaký buben otočný v úhlu 270˚
Vhodný pro tlakové čištění max. 120m ½” (ND13)

•

Vakuový systém
Buď pokročilá vývěva nebo běžné vysokotlaké čerpadlo
Uvolnění vzduchu až max. 7,500 l/min.
Max. podtlak -0,85 bar
Namontované na proti vibračním rámu
Ochrana
Nádrž je celá žárově pozinkovaná, zvnějšku i zevnitř
Rám bubnu a ovládací panel jsou pokryté práškovým nátěrem RAL 9006
Bubny jsou pokryté vysoce lesklým práškovým nátěrem RAL 7016 (antracitová šeď)
Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Nádrž na 3000 litrů čisté vody/fekál | Unikátní otočný vysokotlaký buben
Různá bezpečnostní opatření

•
•

•

tun, např. Iveco Daily 70C21,
Isuzu NPR75, Mitsubishi
Fuso 7C18, Avia D75
K dispozici jako PTO nebo
dieselová verze. Kapacita
nádrže 3000 l
Sami si vyberte oddíl pro
čerstvou vodu/fekál Výběr
2000/1000, 1800/1200 nebo
1600/1400 litrů
Hydraulicky poháněný
vysokotlaký buben, který
lze otáčet v úhlu 270˚, s
vodicím systémem hadice a
ovládacím panelem, který se
otáčí společně s bubnem
Šikmé dno; rychlé
vypouštění nebo čištění
nádrže
Integrované trubky (pro
vysokozdvižný vozík);
ideální pro skladování nebo
hadice
Automatický filtr s
omyvatelným prvkem

Číslo článku

0302020

0302030

0302040

0302050

0302060

0302070

0302080

0302090

Verze

SmartCombi
PRO S-200/72
PTO
-

SmartCombi
PRO V-200/72
PTO

SmartCombi
PRO S-150/100
PTO

SmartCombi
PRO V-150/100
PTO

SmartCombi
PRO S-200/72
Diesel
Elektrické

SmartCombi
PRO V-200/72
Diesel

SmartCombi
PRO S-150/100
Diesel

SmartCombi
PRO V-150/100
Diesel

Startovací
zařízení
Pohon
Vysokotlaké
čerpadlo
Vakuový
systém
Objem vodní
nádrže
Vlastní
hmotnost
(vyjma
možností)
Rozměry
(d x š x v)
HP navíjecí
buben
HP vysokotlaká
hadice
Buben s plnicí
hadicí
Vakuová
hadice

PTO

Diesel 33kW / 45hp KUBOTA V1505 T

Speck P45/72

Speck P45/100

Speck P45/72

Speck P45/100

Vývěva, 7300 l/ Podtlakové
Podtlakové
čerpadlo, 6150
čerpadlo, 6150 min.
l/min.
l/min.
2000/1000 nebo 1800/1200 nebo 1600/1400 litrů (odpadní/čistá voda)

Vývěva, 7500 l/
min.

Podtlakové
čerpadlo, 6150
l/min.

Vývěva, 7300 l/
min.

Podtlakové
čerpadlo, 6150
l/min.

Přibl. 1290 kg

Přibl. 1325 kg

Přibl. 1485 kg

Přibl. 1325 kg

Přibl. 1485 kg

Vývěva, 7500 l/
min.

Přibl. 1450 kg

Přibl. 1290 kg

Přibl. 1450 kg

Montážní výška (doporučená výška nakládací platformy) 3,45m | Celková výška max. 3,75m
Šířka = 1 600 mm | Výška = 1 650 mm
Hydraulicky poháněný buben, který lze natočit v úhlu 270˚ (s vodicím systémem hadice)
80 m ½" (ND13)

80m 5/8" (ND16)

80 m ½" (ND13)

80m 5/8" (ND16)

Volitelné
3" ND75 x 3,2 m (2 x)

* Chcete vědět víc o výhodách verzí s vývěvou a podtlakovým čerpadlem? Seznamte se s technickými informacemi nebo nás kontaktujte.
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možnosti

MOŽNOSTI EUROM SMARTCOMBI PRO

Dálkové ovládání Professional-Remote

Dálkové ovládání HeavyDuty-Remote

yy 0478700 Hydraulické dálkové ovládání
(SmartCombi PRO PTO)
yy 0478900 Hydraulické dálkové ovládání
(SmartCombi PRO Diesel)
yy8 tlačítek pro vypnuti/zapnuti tlaku (popř.,
(odsávaní), plynulé ovládání otáček

yy 0460100 Hydraulické dálkové ovládání
(SmartCombi PRO PTO)
yy 04790100 Hydraulické dálkové ovládání
(SmartCombi PRO Diesel)
yy10 tlačítek pro vypnutí/zapnutí, (zapnutí/vypnutí
odsávání), nekonečná kontrola rychlosti, displej
s informacemi, externí anténu, vyjímatelnou
nabíjecí baterii, tlačítko nouzového zastavení a
nabíjení baterie vysílače

04021

Manuálně ovládaný naviják na plnicí
hadici

yy Manuálně ovládaný buben s plnící hadicí 50 m
3/4" (ND20)
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046832

Design krytu motoru/čerpadla
yy Kryt prostoru čerpadla/motoru, barva RAL 2004,
oranžová

0654

Odpadní trubka

Buben pro sací hadici

yy 04686 Odpadní trubka pro vypouštění vody, v
polovině úrovně vodní nádrže
yy 046867 Odpadní hadice pro vypouštění vody,
ve 2/3 vodní nádrže

yy Manuálně ovládaný buben pro sací hadici v barvě
RAL 9006, bílý hliník, namontovaný na nádrž,
vyjma vakuové hadice (ne pro jednotku 600 l)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
046796 Montáž na karosérii v Barneveld, včetně nezbytných montážních konzolí, bočních světel a krytů kol. (pouze podporované typy karosérií)
04679830 Montážní souprava "Basic", tvořená podpůrným rámem, sadou montážních konzolí a montážním materiálem
04679832 Montážní souprava "Extended", tvořená podpůrným rámem, sadou montážních konzolí a montážního materiálu, bočního osvětlení, ochrannými podběhy
a ochrannou deskou						
04679886 Montážní konzole, sada nebo 8 položek 								
04794
Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
04372
Navíjení a odvíjení 3/4" vysokotlaké hadice přes systém čepů a automatické nastavení pomocí vodicího systému hadice s délkou max. 100 m 1/2" nebo
80 m 5/8"
04375
Rychlé přepínání mezi sáním (vývěva) a projekcí (vysokotlaké čištění) pomocí dálkového ovládání (pouze v kombinaci dálkového ovládání s možností
Professional-Remote 8 tlačítek & HeavyDuty-Remote 10 tlačítek)					
0424
Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli						
0425
Výstražný maják (LED) 360˚									
04259
Balíček Bezpečnost na silnici EUROM SmartCombi (PRO)									
042301 Ručně ovládaný druhý vysokotlaký navijaku s kombinovaným systémem trojcestného ventilu/odlehčovacího ventilu. Vyjma vysokotlaké hadice
0422
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.		
04816
Fixní vstřikovač typu venturi s 10 m hadicí a filtrem. Připojení na vysokotlaký systém. Typy (SmartCombi (PRO) "V"			
04818
Fixní vstřikovač typu venturi s 10 m hadicí a filtrem. Připojení na vysokotlaký systém. Typy (SmartCombi (PRO) "S"			
0484
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
042362 Filtr dieselových částic integrovaný do nerezové části (vhodný pro všechny dieselové stroje vyjma jednotek SmartTrailer PRO, VAC, EUROM 1600)
042364 Čistič prachových částic, integrovaný do výfukového tlumiče z nerezové oceli, včetně monitorovacího systému a displeje
042655 Počítadlo hodin
042320 40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
04233
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychlospojky na hadici a rychlospojky tlakové pistole		
04850
100m místo 80m 1/2" HP vysokotlaká hadice
04851
20m místo 80m 1/2" vysokotlaká hadice
048511 90m místo 80m 5/8" HP vysokotlaká hadice
0551010 Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
045688 Dodatečná vývěva pro rychlé vyprázdnění vakuové nádrže (není možné s typy SmartCombi V) 			
04531
Systém propojení vakuové vodní nádrže se systémem s čistou vodou, který tvoří připojovací hadice s namontovaným kouskem T, včetně ventilu a spojky
0459592 Nerezová vypouštěcí deska
045121 Hliníkový nářaďový box (namontovaný po straně), barva RAL 2004, čistá oranžová
045124 4 sací hadice 3" nebo 3,2 m (ND80) místo 2 sacích hadic (upozornění: u některých konfigurací doplňkové sací hadice budou, z důvodu omezeného
prostoru, přesahu nebo budou doručeny samostatně)
045252 Uzamykatelný nářaďový box (namontovaný po straně), barva RAL 2004, čistá oranžová
04521998 Ochranná podložka pro vnitřní část nářaďového boxu
04674
Ochranné lišty (předepsané zákonem)
04682
18 m vakuová hadice 2", sací potrubí s kulovým ventilem (v kombinaci s možností 0654).
046829 Další 2" sací spojení s 18,3 m dlouhou 2'' vakuovou hadicí a sací trubkou s ventilem. Včetně 2 háků po straně nádrže. (není možné v kombinaci s možností
0654 na SmartCombi (PRO))
0678
Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV5200 / MEC 5000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu. Souprava je
posílená kevlarem a ne standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v odlučovači oleje a dalším zásobníku oleje.
0468458 Barevně nastříkaná nádrž (pouze barva RAL)
0468459 Barevně nastříkaná kompletní jednotka (pouze barva RAL)
0484991 Doplnění o možnost montáže 2 "ventilů selektoru" (SmartCombi (PRO))
0484995 Doplnění o možnost montáže 3 "ventilů selektoru" (SmartCombi (PRO))
290800 Vysokotlaká pistole o délce70 cm a plochou tryskou
0434
Standardní držák trysek montovaný na zařízení
00165
Vozidla schválena na základě testu RDW (pouze Nizozemsko) > 3500kg
007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic (hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)					
0070
Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice ND13 & ND16 s ½" připojením)

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
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EUROM Interventor Combi

Kombinovaná jednotka HP-Vac

EUROM Interventor Combi se dokonale hodí když potřebujete
provést jak vysokotlaké čištění, tak odsávání. Vysokotlaký modul je
nainstalovaný v zadní části vozidla a vakuový modul je po straně.
Kombinací obou modulů do jednoho vozidla můžete současně provádět
čištění i odsávání. Čištění kanalizací a povrchů nebo odčerpávání lapačů
tuků, septiků nebo povrchových vpustí, možné je vše.

Kompaktní a manévrovatelný

Výkonný vysokotlaký modul

Interventor Combi se hodí do vozidel
jako je VW Transporter, MB Vito a Fiat
Ducato. Tato kompaktní vozidla jsou vysoce
manévrovatelná a dokonale se hodí pro místa
s těžkým přístupem. VW Transporter a MB Vito
jsou ideální k použití v parkovacích garážích. A
v závislosti na vybrané konfiguraci lze vozidlo
řídit s běžným řidičským průkazem (B).

Tento vysokotlaký modul je vybavený
výkonným dieselovým motorem Kubota a
čerpadlem Speck, které má čistící tlak až 200
bar a proplachovací kapacitu max. 75 l/min.
Stroj je vhodný pro odblokování a čištění
domácích přípojek. Dokonce s ním lze čistit i
hlavní kanalizační řády až do Ø500 mm.

Chytrá investice

Zařízení kombinuje ověřené technologie
a uživatelskou jednoduchost. Elektrický
startovací systém a hydraulicky ovládaný
vysokotlaký naviják s vodicím zařízením
hadice s kuličkovými ložisky práci značně
zjednodušují.

Interventor Combi lze instalovat do vozidel,
což vyžaduje pouze malou investici. Můžete
těžit z minimálních odpisů a nízké spotřeby
paliva, což má za následek vyšší zisk!
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Spolehlivý vakuový modul

Vakuový modul má vodní nádrž o objemu
600 l a výkonné podtlakové čerpadlo
s automatickou lubrikací. Ve výchozím
nastavení je zařízení vybavené všemi
nezbytnými bezpečnostními opatřeními,
například bezpečnostními ventily pro případ
nadměrného sání nebo podtlaku, nouzovým
zastavením a dvojitým kulovým ventilem
(brání nadměrnému sání). Pokud byste si
měli vybrat verzi s podtlakovým čerpadlem,
kombinovaná jednotka je rovněž vybavená
automatickou lubrikací, kombinovaným
odlučovačem oleje/tlumičem a odlučovačem
vlhkosti, včetně druhého kulového ventilu.

Použití při nízkých teplotách

Tuto kombinaci lze použít například s naším
zařízení Webasto, které je vysoce oceňované
při použití při extrémně nízkých teplotách.

Uživatelsky přátelský

Možnosti? Viz další stránky
Více informací naleznete na eurom.cz

Technické informace
Vhodný pro
Odblokování a čištění odtoků a kanalizací až do Ø500 mm.
Čištění fasád, povrchů a odpadů, odstraňování graffiti
Vyprázdnění lapačů tuků, septiků, povrchových žump, atd.
Pomoc při vážných záplavách

Výhody
• Multifunkční
• Dvojitá úspora nákladů,

Pohon
Dieselový motor a elektrický startovací systém
Vysokotlaké čerpadlo
Speck NPR25, vysokotlaké čerpadlo s 3 písty
Čistící tlak max. 200 bar a vodní kapacita až max. 75 l/min.
Vysokotlaký naviják
Hydraulický pohon
Vhodný pro tlakové čištění max. 80m ½" (ND13)
Ochrana
Pískovaný rám a navijáky, práškový nástřik RAL 7016, antracitová šeď
Design krytu:
Vakuová nádrž je celá žárově pozinkovaná, zvnějšku i zevnitř
Všechny části rámu a trubky pro vysokozdvižný vozík jsou žárově pozinkované
Podtlakové čerpadlo
Podtlakové čerpadlo RV3100 průtokem vzduch 3100 l/min.
S automatickou lubrikací | Nastavené vakuum - 0,65 bar
Kombinovaný odlučovač oleje/tlumič

•
•

•
•
•
•

atraktivní ceny jednotek,
které se vejdou do lehkých
obchodních vozidel a
vyžadují tak nízkou investici.
Rám a vakuová nádrž jsou
pozinkované zvnějšku i
zevnitř.
Bohatá výchozí výbava,
např. vysokotlaký buben
a různá bezpečnostní
opatření
Kombinovaný odlučovač
oleje/tlumič
Výměník tepla pro
dokonalou kontrolu tepla
Nerezový výfuk/tlumič
K dispozici je několik
možností, jako například
topení Webasto, které
se používá při extrémně
nízkých teplotách

Standardní výbava zahrnuje mimo jiné
Vodní nádrž 400 l | palivovou nádrž 12 | Hydraulicky poháněný vysokotlaký buben
60 m 1/2" (ND13) vysokotlaká hadice| Plnicí buben s hadicí na vodu
Sací hadice Hi-Vac (ND 50 x 9,1 m) se sací sondou (ND 50 x 1 m) a kulovým ventilem

Číslo článku

0306020

0306030
EUROM Interventor Combi 150/75 Diesel

Verze

EUROM Interventor Combi 200/60 Diesel

Startovací zařízení

Elektrické

Pohon

Diesel, 23,5kW / 32hp Kubota D1105T

Vysokotlaké
čerpadlo
Podtlakové
čerpadlo
Objem vodní
nádrže
Vlastní hmotnost
(vyjma možností)
Rozměry (d x š x v)

Speck P45/60

Speck P45/75

RV3100, 3100 l/min.
400 l čisté vody/ 600 l fekálu
Přibl. 750kg
Zařízení HD: 1220 x 1100 (š x v) • Jednotka VAC: 1330 x 1245 mm (w x h) • Celková délka: 2450 mm

HP navíjecí buben

Hydraulický pohon

HP vysokotlaká
hadice
Buben s plnicí
hadicí
Vakuová hadice

60 m ½" (ND13)
Manuálně ovládaný buben s plnící hadicí 50 m 3/4"(ND20)
3" ND 80 x 2,4 m + 2" Hi-Vac ND 50 x 9,1 m
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možnosti

MOŽNOSTI ROM INTERVENTOR COMBI
0478600

0478800

Dálkové ovládání Easy-Remote

Dálkové ovládání Professional-Remote

yy Dálkové ovládání Easy-Remote
yy6 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku plynulé
ovládání otáček, tlačítko nouzového zastaveni a
nabíjeni baterie vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

yy Dálkové ovládání Professional-Remote
yy8 tlačítek pro zapnuti/vypnuti tlaku, (zapnuti/
vypnuti odsavani) plynulé ovládání otáček,
tlačítko nouzového zastavení a nabíjeni baterie
vysílače
yy Pracuje efektivněji, ergonomicky a bezpečně
yyUmožňuje obsluhu zařízení z větší vzdálenosti.

04257

0424

Balíček Bezpečnost na silnici

Pracovní osvětlení

yy Bezpečnostní předměty jako je LED blikající
lišta, reflexní nálepky, výstražná světla Megflare a
skládací bezpečnostní kužele
yyZlepšuje viditelnost a zvyšuje bezpečnost
yy Bezpečnější pro vaše zaměstnance
yySnížený výskyt nehod

yy Pracovní osvětlení (LED) na magnetické konzoli
yyOsvětlení vašeho vlastního pracovního prostoru

0410
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Připojení k hydrantu

Vysokotlaké zařízení na horkou vodu

yy Přípojka k hydrantu vybavená spojkou STORZ
(velikost 66 mm), s filtrem ve vodní nádrží.
yy Plnění vodní nádrže přes spojku STORZ (např.
požární hydranty)
yy Přes Venturiho trubci, která je na přání, můžete
doplnit vodní nádrž také z povrchové vody.
Kromě toho můžete vysát sklepy, šachty a
kanalizační vstupy.

yy 0423510 Vysokotlaký přívod horké vody, 70kW
"komerční design", včetně podnosu, dieselové
nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice,
konvertoru 12V-230V a nálevky.
yy 042351 Vysokotlaký přívod horké vody, 60kW
"profesionální design", včetně podnosu, dieselové
nádrže zařízení, 40 m 3/8" teplu vzdorné hadice,
konvertoru 12V-230V a nálevky.

0423519

0617

Teplu vzdorná hadice

Delší sací hadice

Kufry s tryskami

yy80 m místo 40m 3/8'' teplu vzdorná hadice na
horkou vodu.

yy Delší sací hadice, 15,2 m místo 9,1 m

yy 007005 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase Basic
(hadice ND13 & ND16 s 1/2" připojením)
yy 0070 Kufr s tryskami EUROM JetToolcase (hadice
ND13 & ND16 s ½" připojením)

DALŠÍ MOŽNOSTI
Položka č. Popis
02680
040100
0404
0447
047862
04794

Montáž instalace v Barneveldu Holandsko, skládající se z instalačního baličku, příslušenství, práce a montáže v souladu se evropskými normami CE
Instalační souprava, tvořená pozinkovanými montážními plechy, položkami sestavy, výfukovou trubkou z nerezové ocele, bandáží a konektory
Palivo z palivové nádrže vozidla (nahrazuje standardní palivovou nádrž), včetně palivového čerpadla, potrubí, práce a montáže
Samostatná palivová nádrž
Ovládací panel, včetně ovládacích tlačítek pro dálkové ovládání Easy Remote (k dispozici pouze v kombinaci s možností 04786)
Odvíjení vysokotlaké hadice s využitím dálkového ovládání (pouze v kombinaci s hydraulicky ovládaným vysokotlakým navijákem a dálkovým ovládáním s
8 nebo 10 tlačítky)
04796
Automatické spuštění dieselového motoru přes ovládací panel nebo dálkové ovládání
0417
Naviják s kabelem o délce 50 m (k dispozici pouze v kombinaci s možnosti dálkového radiového ovládaní)		
04230
Druhý vysokotlaký naviják místo navijáku pro plnění vodou, doplněný o 3-cestný ventil/kombinovaný systém vykladače Vyjma vysokotlaké hadice
0422
Ochrana vysokotlakého čerpadla před chodem na prázdno v kombinaci s hydraulicky ovládaným navijákem. Tato ochrana je nezbytná v kombinaci se
všemi vysokotlakými čerpadly Speck, včetně typů NP25, P30, P41 a P45. To je výslovně uvedeno v pokynech k použití společnosti Speck.
0481
Fixní injektor typu venturi s 10m hadicí (ND50) a profesionálním plovoucím syntetickým košem. Připojen k vodní nádrži vysokotlakého systému
0474
Automatický systém plnění vodní nádrže při napětí 12/24V, montážní nebo plovoucí systém na přípojce hadice a/nebo naviják plnící hadice (tlak max. 8 bar)
0549
Sací zařízení proti zamrznutí, hadice je součástí balení. S rychlospojkou
0433
Nastartování motoru při funkci systému zastavení vysokotlakého čerpadla při běhu na sucho
0484
Pulzační systém, manuálně ovládaný. Pro nižší spotřebu vody a snazší průchod hadice potrubím a ohyby
042362 Filtr dieselových částic integrovaný do nerezové části (vhodný pro všechny dieselové stroje vyjma jednotek SmartTrailer PRO, VAC, ROM 1600)
042364 Filtr dieselových částic integrovaný do nerezové části (vhodný pro všechny dieselové stroje vyjma jednotek SmartTrailer PRO, VAC, ROM 1600)
042655 Počítadlo hodin
042320 40 m 3/8" vysokotlaká hadice, max. 300 bar
04233
40 m 3/8" vysokotlaká hadice, včetně rychle se uvolňujícího ventilu na hadici a napínací matice k rozprašování
0485
80 m místo 60m 1/2" vysokotlaké hadice
0551010 Systém ochrany před zamrznutím, pomocí kompresoru; vytlačuje vodu z vysokotlakého okruhu (pro přepravu a garážování bez zamrznutí)
0551050 Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace ROM HP (postaveno v B'veld, NL)
0551070 Systém ochrany před zamrznutím, přes topný prvek Webasto AirTop 2000ST, včetně termostatu, baterie a další baterie 105A, připojeno k palivové nádrži
instalace ROM HP (postaveno v B'veld, NL)									
0676
Souprava pro modernizaci - Dlouhá životnost - určená pro podtlakové čerpadlo RV3100 / MEC 2000 výrazně prodlužuje účinnou dobu provozu. Souprava je
posílená kevlarem a ne standardními svazky podtlakového čerpadla, ocelovým a ne plastovým filtračním prvkem v odlučovači oleje a dalším zásobníku oleje.
290800 Rozprašovací pistole s přívodní trubkou 70 cm a plochou výstřikovou tryskou
0434
Skladovací stojan na trysky namontovaný při instalaci
00713
Sada trysek 3/8'', tvořená granátovou, rotační a špičatou tryskou
00716
Sada trysek 1/2'', obsahuje trysku ve tvaru granátu 51, rotační a průrazovou trysku

Potřebujete náhradní díly pro preventivní údržbu? Ušetřete peníze a objednejte si i baliček údržby. Obraťte se na našeho obchodního zástupce

Požádejte o naše nabídky balíčků
EUROM Sales

67

68

ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

EUROM má práva na zastoupení několika
předních výrobců, např. RIDGID Kollmann
- výrobce inspekčního, lokalizačního a
čistícího zařízení, trysek ENZ a technologií
na renovaci kanalizací Trelleborg Epros.
Nabízíme vám kompletní řešení, vše v
jednom obchodě. S námi se vždy můžete
spolehnout na naši odbornost, flexibilitu
a skvělé služby. Naše servisní centra pro
RIDGID a ENZ zajistí odbornou radu a
pomohou vám s opravami vždy, kdy to
budete potřebovat.

Příslušenství na čištění kanalizací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Těsnění potrubí
Vysokotlaké hadice EUROM
Hi-Vac vakuové hadice
Malé hadice
Háky na poklopy kanalizace
Háky a zdvihače krytů
Generátory kouře
Značkovací a sledovací řešení
Vozíky s bubnem
Zařízení vodicí kabel

Trysky:
•
•
•
•
•

Standardní trysky
Rotační trysky
Příslušenství k tryskám
Frézy
Průmyslové čistící trysky

Více informací? Obraťte se na svého lokálního partnera EUROM nebo kontaktujte EUROM.
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