
Vozilo za pregled podzemnih cevi
Uporabniku prilagojena oprema in opremljenost vozila

od 100 mm600 m

SL



Kompatibilen z  
vsemi RICO produkti

Zadnji prostor – delovni del vozila za posluževalca 
naprav

 • Kabelski navijalni boben z 600 m enožilnega kabla

 • Individualna izbira primernega dvigala za dvig in spust naprav v jašek

 • Daljinsko upravljanje kabelskega bobna in vozička iz zadnjega dela

 • Individulana izbira osvetlitve vstopnih jaškov in zadnjega dela vozila

 • Okvir iz nerjavečega jekla za navijalni boben, in izvlečno 

polico za voziček

 • Vodni rezervoar z električno črpalko in napravo za čiščenje opreme

 • Sistem za polnjenje z dušikom pri eksplozijsko varni izvedbi

Lastnosti

 • Kompletno, individualno opremljeno pregledno vozilo

 • Lahki in kvalitetni materiali

 • Individualna izbira transportnega vozila

 • kombiniramo lahko različne vozičke in kamere odvisno od zahtev-

nosti terena in premerov cevi (od Ø100 do 1000 mm)

 • Panoramsko zaščitno steklo med nadzornim delom in zadnjim delov-

nim delom vozila

 • Ergonomičen in funkcionalen delovni prostor v nadzornem in v  

zadnjem delovnem delu vozila

 • Električno napajanje prilagojeno zahtevam uporabnika

 • Na zahtevo uporabnika, okolju prijazen napajalni sistem preko litije-

ve-ion baterije

 • Možnost individualne izbire programske opreme

 • Veliko odlagalnega prostora za pripomočke in varnostno opremo 

v celotnem vozilu

 • Velika izbira dodatne opreme

 • Made in Germany

100 mm - 
1400 mm

600 m



Nadzorni del vozila
 • Visokozmogljiv industrijski računalnik z lastnim virom napajanja

 • Enostaven dostop do priključkov za razširitev opreme npr za doda-

tne monitorje, RPP, itd.

 • Individualna izbira delovne luči

 • Strešna napa z ventilatorjem ali klimatsko napravo

 • Neodvisno dodatno gretje z  možnostjo gretja zadnjega dela vozila

INDIVIDUALNO | INOVATIVNO | INTELIGENTNO
RICO postavlja nove standarde na področju tehnologije, izdelave in individualnega pristopa
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