
Pojazd do Inspekcji TV
Indywidualnie zabudowywany

od 100 mm600 m

PL



Kompatybilny 
z wszystkimi 
produktami RICO

Przedział sprzętu
 • Bęben kablowy do 600 m kabla jednożyłowego

 • Indywidualnie dobierana wciągarka

 • Zdalne (radiowe) sterowanie bębnem kablowym i wózkiem jezdnym  

z przedziału sprzętu

 • Indywidualnie dobierane oświetlenie przedziału sprzętu i studzienki

 • Rama ze stali nierdzewnej dla bębna kablowego z wyciąganą wanną dla 

wózka jezdnego

 • Zbiornik wody z pompą elektryczną i instalacją do mycia urządzeń

 • Specjalna instalacja napełniania azotem dla urządzeń w wykonaniu  

przeciwwybuchowym

Cechy produktu

 • Kompletny, indywidualnie zabudowany pojazd do inspekcji TV

 • Zastosowano lekkie, wysokiej jakości materiały

 • Indywidualnie dobierany pojazd

 • W zależności od potrzeb mogą być stosowane różne wózki jezdne  

i kamery, zakres pracy od Ø 100 do 1400 mm

 • Panoramiczna szyba z bezpiecznego szkła pomiędzy przedziałem 

operatora a przedziałem sprzętu

 • Ergonomicznie i funkcjonalnie ukształtowane miejsca pracy, zarówno 

w przedziale operatora jak i w przedziale sprzętu

 • Sposób zasilania zgodny z życzeniami Klienta

 • Na życzenie, zasilanie systemu z gazoszczelnych  

baterii litowo-jonowych

 • Indywidualnie dobierane oprogramowanie do przeglądu  

TV kanałów

 • W całym pojeździe wiele schowków na wyposażenie dodatkowe 

i wyposażenie bezpieczeństwa

 • Bardzo szeroki asortyment opcjonalnego wyposażenia  

dodatkowego

 • Made in Germany

100 mm - 
1400 mm

600 m



Przedział operatora
 • Wysokowydajny, przemysłowy komputer PC z awaryjnym 

zasilaniem

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

 • Indywidualnie wybierane oświetlenie miejsca pracy

 • Dach z wentylatorem lub instalacją klimatyzacyjną

 • Niezależne dodatkowe ogrzewanie z rozdziałem  

powietrza do przedziału sprzętu

INDYWIDUALNY | INNOWACYJNY | INTELIGENTNY
RICO wyznacza standardy w zakresie techniki, mobilności i wydajności
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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
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