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Pojazd do Inspekcji TV
Optymalna cenowo zabudowa

od 100 mm300 m



Przedział sprzętu
 • Bęben kablowy z 300 m kabla jednoprzewodowego

 • Posiadający certyfikację TÜV obrotowy żuraw słupowy z wciągarką 

linową

 • Opcja z pilotem zdalnego sterowania do obsługi bębna kablowego i 

wózka jezdnego z przedziału sprzętu

 • Oświetlenie przedziału sprzętu i studzienki

 • Aluminiowa rama bębna kablowego oraz wyciągana wanna z  

boksami magazynowymi dla wózków

 • Zbiornik wody z pompą elektryczną i instalacją do mycia

 • Specjalna instalacja napełniania azotem dla urządzeń w wykonaniu 

przeciwwybuchowym

Cechy produktu

 • Kompletnie wyposażony pojazd do inspekcji TV bazujący na 

CROSS| TOUCH

 • Podstawowy pojazd VWT6 ( inne pojazdy po uzgodnieniu)

 • Funkcjonalna i zoptymalizowana pod względem kosztów koncepcja 

zabudowy, wykonana z lekkich i wysokiej jakości materiałów

 • Kilkoma ruchami rąk, dający się wyjąć z pojazdu, CROSS|TOUCH do 

użycia w trudno dostępnym terenie

 • Zależnie od potrzeb mogą być stosowane różne wózki jezdne i  

kamery. Zakres stosowania od Ø 100 mm do 1000 mm

 • Kamera cofania

 • Kamera HD do obserwacji przedziału sprzętu

 • Gazoszczelny system akumulatorów litowo-jonowych do zasilania

 • Ładowanie z sieci bądź z alternatora pojazdu

 • Indywidualnie dobierane oprogramowanie do przeglądu TV kanałów

 • Schowki na wyposażenie dodatkowe i wyposażenie bezpieczeństwa 

w całym pojeździe

 • Made in Germany

Poprzez integrację CROSS|TOUCH,  

RICO oferuje zarówno wysokowydajny 

pojazd inspekcyjny  jak i system przenośny 

który kilkoma ruchami rąk może zostać 

wyciągnięty z pojazdu

300 m
100 mm - 
1000 mm

2 w 1



Przedział operatora
 • Funkcjonalna i ergonomiczna zabudowa CROSS| TOUCH

 • Wysokowydajny, przemysłowy komputer PC (zintegrowany z 

CROSS| TOUCH)

 • Łatwo dostępne przyłącza rozszerzeń, np. dla monitorów, RPP, itd.

 • Oświetlone miejsce pracy

Kompatybilny z następują-
cymi wózkami jezdnymi i kamerami

 • FW100CT + SR50

 • FW150/FW150S + SR50, SR100, SR100 RPP

KOMPAKTOWY | TANI | ZORIENTOWANY NA KLIENTA
RICO wyznacza standardy kompaktowych systemów, techniki i kosztów
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