Vozilo za pregled podzemnih cevi
Stroškovno optimizirana oprema vozila

300 m

od 100 mm

SL

Lastnosti

Zadnji prostor vozila
•• Kabelski navijalni boben z 300 m enožilnega kabla

•• Kompletno opremljeno TV pregledovalno vozilo, na osnovi sistema
CROSS| TOUCH

•• Varnostno in konstrukcijsko TUV verificirano dvigalo, z elektromotorjem in dvižnim mehanizmom

•• Tovorno vozilo VW T6 (možnost vgraditve tudi v druga tovorna vozila)

•• Po naročilu z daljinskim upravljanjem kabelskega navijalnega bobna
in vozička, iz zadnjega prostora

•• Zelo funkcionalna zasnova z lahkimi in visoko kakovostnimi materiali

•• Osvetlitev notranjosti zadnjega dela vozila in osvetlitev vstopnih
jaškov

•• Odklop sistema CROSS|TOUCH iz vozila v samo nekaj hitrih korakih za direktno uporabo v jašku in na težko dostopnih terenih
•• Kombiniramo lahko različne kamere in vozičke, odvisno od zahtevnosti terena in premera cevi (od Ø 100 mm do 1000 mm)
•• Vzvratna kamera na vozilu

•• Alu okvir za kabelski boben, odlagalni prostor z
izvlečno polico za voziček s kamero
•• Vodni rezervoar z električno črpalko in napravo za čiščenje opreme
•• Sistem za polnjenje z dušikom

•• HD kamera za operaterjev nadzor zadnjega dela vozila
•• Okolju prijazen napajalni system preko litijevega-ion baterije
•• Polnjenje preko električnega omrežja ali alternatorja vozila
•• Možna individulana izbira snemalne programske opreme
•• Veliko odlagalnega prostora za pripomočke in varnostno opremo
•• Made in Germany

2v1
Z vgraditvijo sistema CROSS|TOUCH,
RICO ponuja tako visoko kvalitetno
pregledniško vozilo, kot tudi mobilni
pregledniški sistem, ki ga odklopimo
iz vozila v samo nekaj enostavnih
korakih.

300 m

100 mm 1000 mm

KOMPAKTEN | CENOVNO UGODEN | DO UPORABNIKA
PRIJAZEN
RICO postavlja nove standarde v kompaktnosti, tehnologiji in ekonomičnosti

Nadzorni prostor
•• Funkcionalna in ergonomična namestitev sistema CROSS| TOUCH
•• Visoko zmogljiv industrijski računalnik (integriran v CROSS| TOUCH)
•• Enostavni dostop do povezav za razširitev opreme, npr. za dodatne
monitorje, RPP, itd.
•• Osvetljen delovni prostor

Kompatibilen s kamerami
in vozički
•• FW100CT + SR50
•• FW150/FW150S + SR50, SR100, SR100 RPP

Y

M

E IN
AD

GER MAN

RICO GmbH
D-87437 Kempten
Dieselstrasse 15
Tel. +49 (0) 831 / 5716 - 0
Fax +49 (0) 831 / 5716 - 226
Mail info@rico-gmbh.de
Web www.rico-gmbh.de

Vaš zastopnik za Slovenijo:
N.B.S. d.o.o.
Sokolska ulica 102
2000 Maribor
Tel.: +386 2 42 92 400
info@nbs.si
www.nbs.si

