TECHNIKA INSPEKCJI TV

PL

Specjalista w Technikach Inspekcji TV

RICO jako ekspert w zakresie techniki inspekcji TV do przeglądów kanałów, instalacji czystej
wody i instalacji ściekowych, technicznego wyposażenia instalacji ściekowych i studzienek a
także instalacji drenażowych, od 1978 r. należy do wiodących dostawców mobilnych systemów
inspekcji TV włącznie z kompletnie wyposażonymi pojazdami do inspekcji TV.
Poprzez światową sieć dystrybutorów i centra serwisowe, RICO może szybko i elastycznie
reagować na Państwa wymagania
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Od 1990 r. RICO jest częścią grupy ROTHENBERGER

GER MAN
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Dlaczego RICO?

Doświadczenie od 1978 r.
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Made in Germany

Do 600 m kabla
jednoprzewodowego

ATEX-Certyfikat do użytku w
przestrzeniach zagrożonych
wybuchem

Zakres pracy od ø 30 mm
do 1400 mm

RPP
RICO-Picture-Processing RPP®,
opracowane przez RICO
rozwiązanie do przejrzystego
zestawienia wyników inspekcji

Dystrybutorzy i Centra Serwisowe
•• Australia: Sydney, Bibra Lake
•• Austria: Prinzersdorf, Enns
•• Belgium: Aartselaar
•• Bulgaria: Sofia
•• Chile: Santiago de Chile
•• China: Beijing
•• Croatia: Zagreb
•• Denmark: Albertslund, Lystrup
•• Finland: Helsinki
•• France: Saint Priest
•• Germany: Kempten, Dresden, Neuberg, Waltershausen, Wiesentheid, Wuppertal
•• Hungary: Budapest
•• India: Mumbai, Pune

•• Iraq: Baghdad
•• Iran: Teheran
•• Ireland: Lisburn
•• Italy: Valmadrera
•• Japan: Miyazaki-City
•• Kazakhstan: Almaty City
•• Latvia: Riga
•• Lebanon: Beirut
•• Malaysia: Selangor
•• Mexico: The Woodlands
•• Netherlands: Varsseveld
•• Norway: Oslo, Starvanger,
Trondheim, Bergen
•• Poland: Opole

•• Portugal: Anadia
•• Romania: Bucharest
•• Russia: Moscow
•• Saudi Arabia: Jeddah, Al Khobar
•• Sweden: Huddinge
•• Schwitzerland: Oey, Bern
•• Serbia: Belgrade
•• Singapore
•• Slovenia: Maribor
•• Spain: Vilaseca
•• South Africa: Johannesburg
•• Turkey: Istanbul
•• Ukraine: Kiev
•• Vietnam: Ho Chi Minh City

TINY – Przenośny system ręcznego przesuwu kamery
MINI

VERTICA 30

VERTICA 40
SR50

– Przenośny system ręcznego przesuwu kamery z
zintegrowanym PC
MINI

VERTICA 30

SR50

VERTICA 40

– Mobilny system inspekcji z zintegrowanym PC

SR100
VERTICA 30
VERTICA 40
SR50

FW150SAT

SR100 RPP
FW300T

FW100CT
FW150S

SR50

SR100

SR 100 RPP

– Optymalna kosztowo zabudowa pojazdu

Cechy produktu
••

W pełni wyposażony samochód do inspekcji TV, bazujący na
CROSS|TOUCH

••

Kamera cofania

••

Podstawowy pojazd VW T6 (inne pojazdy na zamówienie)

••

Kamera HD do monitoringu przedziału sprzętowego

••

Funkcjonalna i zoptymalizowana kosztowo koncepcja zabudowy z
lekkich i wysokiej jakości materiałów

••

Gazoszczelne baterie akumulatorów litowo-jonowych

••

Ładowanie z sieci elektroenergetycznej lub z sieci pokładowej
samochodu (alternator)

••

Kilkoma ruchami rąk, dający się wyjąć z pojazdu, CROSS|TOUCH do
użycia w trudno dostępnym terenie

••

Indywidualnie dopasowane oprogramowanie do inspekcji
TV kanalizacji

••

W zależności od potrzeb możliwość stosowana rożnych wózków
jezdnych i kamer, zakres pracy od Ø 100 do 1000 mm

••

Schowki na wyposażenie dodatkowe i wyposażenie bezpieczeństwa

••

Made in Germany

2w1
Samochód do inspekcji TV
+ przenośny system inspekcji
300 m

Kompatybilny z następującymi
wózkami jezdnymi i kamerami
••

FW100CT + SR50

••

FW150/FW150S + SR50, SR100, SR100 RPP

100 mm 1000 mm

– Indywidualna zabudowa pojazdu

Cechy produktu
••

Kompletny, indywidualnie zabudowany pojazd do inspekcji TV

••

Lekkie, wysokiej jakości materiały

••

Indywidualnie dobierany pojazd

••

W zależności od potrzeb, możliwość stosowania rożnych wózków
jezdnych i kamer, zakres pracy od Ø 100 do 1400 mm

••

Panoramiczna szyba z bezpiecznego szkła pomiędzy przedziałem
operatora a przedziałem sprzętu

••

Ergonomicznie i funkcjonalnie ukształtowane miejsce pracy zarówno
w przedziale operatora jak i w przedziale sprzętu

••

Sposób zasilania zgodny z życzeniami Klienta

••

Na życzenie zasilanie z gazoszczelnych baterii akumulatorów
litowo-jonowych

••

Indywidualnie dobierane oprogramowanie do przeglądu TV kanałów

••

Wiele schowków na wyposażenie dodatkowe i wyposażenie
bezpieczeństwa

••

Bardzo szeroki asortyment opcjonalnego wyposażenia dodatkowego

••

Made in Germany

600 m

Kompatybilny z wszystkimi
produktami RICO
100 mm 1400 mm
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Pojazd do Inspekcji TV
Optymalna cenowo zabudowa

300 m

od 100 mm

PL

Cechy produktu

Przedział sprzętu
•• Bęben kablowy z 300 m kabla jednoprzewodowego

•• Kompletnie wyposażony pojazd do inspekcji TV bazujący na
CROSS| TOUCH

•• Posiadający certyfikację TÜV obrotowy żuraw słupowy z wciągarką
linową

•• Podstawowy pojazd VWT6 ( inne pojazdy po uzgodnieniu)

•• Opcja z pilotem zdalnego sterowania do obsługi bębna kablowego i
wózka jezdnego z przedziału sprzętu

•• Funkcjonalna i zoptymalizowana pod względem kosztów koncepcja
zabudowy, wykonana z lekkich i wysokiej jakości materiałów

•• Oświetlenie przedziału sprzętu i studzienki

•• Kilkoma ruchami rąk, dający się wyjąć z pojazdu, CROSS|TOUCH do
użycia w trudno dostępnym terenie

•• Aluminiowa rama bębna kablowego oraz wyciągana wanna z
boksami magazynowymi dla wózków

•• Zależnie od potrzeb mogą być stosowane różne wózki jezdne i
kamery. Zakres stosowania od Ø 100 mm do 1000 mm

•• Zbiornik wody z pompą elektryczną i instalacją do mycia

•• Kamera cofania

•• Specjalna instalacja napełniania azotem dla urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym

•• 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

2w1
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

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

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 następującymi wózkami jezdnymi i kamerami
•• FW100CT + SR50
•• FW150/FW150S + SR50, SR100, SR100 RPP
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Mobilny System
Multifunkcyjna inspekcja kanalizacji

300 m

od 100 mm

PL

Cechy produktu

Szybki i wygodny
przesył danych

•• Mobilny system inspekcji, stosowany od Ø 100 mm do 1400 mm

•• 3 × wyjście video, włącznie z wyjściem
video RPP

•• Zależnie od potrzeb mogą być stosowane różne wózki jezdne
i kamery

•• 2 × złącze do przesyłu danych LAN
•• Złącze USB dla urządzeń, np. drukarka,
dysk twardy, itd.

•• Bęben kablowy z 300 m kablem jednożyłowym
•• Modułowa metoda budowy, idealna do stosowania na zewnątrz i do
zabudowy w pojeździe
•• Lekka, kompaktowa i łatwa do transportowania, (zastosowano
ergonomiczne uchwyty transportowe)
•• Zintegrowany przemysłowy komputer PC z twardym dyskiem SSD

Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika

•• Otwierana pokrywa z odpowiednim do światła dziennego,
nierefleksyjnym monitorem podglądowym 31 cm/12,1 cala

•• Elastyczność pracy zapewniona przez zdejmowalną
jednostkę sterującą

•• Włącznie z podstawowym oprogramowaniem WinCan ProTouch Lite

•• Ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące

•• Opcjonalnie z kompletnym oprogramowaniem do
inspekcji/przeglądów TV kanałów

•• Prosta obsługa

•• Made in Germany

Zabudowa pojazdu
•• Poprzez integrację CROSS|TOUCH z CROSS|PORTER, RICO oferuje
zarówno w pełni funkcjonalny samochód do inspekcji o doskonałym
stosunku ceny do jakości a także przenośny system inspekcji który
kilkoma ruchami rąk można wyciągnąć z pojazdu.
•• RICO oferuje ponadto niespotykaną elastyczność za pomocą
wstępnie przygotowanych do zabudowy modułów montażowych
przeznaczonych także do samo rozbudowy systemu.

Pomiary laserem
Zintegrowany w głowicy laser równoległy umożliwia:
•• Potwierdzenie średnicy
•• Pomiar deformacji
•• Pomiar uszkodzeń

300 m

Pomiar spadków
•• Sensor pomiaru spadku podłużnego w wózku kamery do prezentacji spadku kanału w połączeniu z
programem do inspekcji TV kanałów
•• Sensor przechyłu poprzecznego z
funkcją ochrony przed przewróceniem wózka

Kompatybilny z wszystkimi produkowanymi
wózkami jezdnymi i kamerami RICO

MOBILNY | MODUŁOWY | MULTIFUNKCJONALNY
RICO wyznacza standardy w zakresie techniki, mobilności i wydajności

Dane techniczne
Monitor PC

Monitor do obserwacji

Procesor

•• 31 cm/12,1 cala
•• Ekran dotykowy Multi-Touch
•• Do światła dziennego, matowy
•• Jaskrawość: 800 cd/m²
•• Rozdzielczość: 1024 × 768 Pixeli
•• Kontrast: 900:1

Pamięć masowa

•• SSD 240 GB

Pamięć operacyjna

•• DDR3 4 GB

System operacyjny

•• Windows 8.1 Professional 64 Bit

USB

•• 2 × 3.0
•• 6 × 2.0

•• 31 cm/12,1 cala
•• Do światła dziennego, matowy
•• Jaskrawość: 800 cd/m²
•• Rozdzielczość: 1024 × 768 Pixeli
•• Kontrast: 900:1

LAN

•• RJ-45

Analogowe wyjście wideo
(3 ×)

•• 2 × S-Video
•• 1 × RPP-wyjście wideo

•• Intel® Core™ i5

Opcjonalnie
•• Rama transportowa do przenoszenia
•• Zdalne sterowanie CROSS | REMOTE

Złącze do przesyłania danych •• USB (B)
(licznik metrów)
Ciężar

•• 55 kg (bez wózka i kamery)
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Pojazd do Inspekcji TV
Indywidualnie zabudowywany

600 m

od 100 mm

PL

Cechy produktu

Przedział sprzętu
•• Bęben kablowy do 600 m kabla jednożyłowego

•• Kompletny, indywidualnie zabudowany pojazd do inspekcji TV

•• Indywidualnie dobierana wciągarka

•• Zastosowano lekkie, wysokiej jakości materiały

•• Zdalne (radiowe) sterowanie bębnem kablowym i wózkiem jezdnym
z przedziału sprzętu

•• 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

•• 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

•• 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

Kompatybilny
z wszystkimi
produktami RICO

600 m

100 mm 1400 mm

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

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
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Kamery

Kamery
Kamery w wykonaniu EX do różnych zastosowań

PL

Kamery
SR50
Cechy produktu
•• Stosowana od Ø 70 mm, a od Ø 100 mm z
wózkiem jezdnym
•• Kamera uchylno - obrotowa
•• Obiektyw chroniony szkłem szafirowym
•• Oświetlenie LED dużej mocy
•• Obraz kamery zachowuje pion za pomocą
czujnika grawitacyjnego
•• Zintegrowane lasery równoległe do
pomiarów geometrii kanału
•• Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora
•• Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru

Kompatybilna z

nad- i podciśnienia wewnętrznego kamery

•• TINY | 8

•• FW100CT

•• TINY | PC

•• FW150/FW150S

•• W trybie ręcznego przesuwu możliwość wyposażenia w pręt naprowadzający i różnego
rodzaju nakładki prowadzące

•• FW150SAT

•• Klasa szczelności IP 68
•• Made in Germany

Kompatybilna z
następującymi wózkami
•• FW150/FW150S
•• FW300T

Opcjonalnie
•• Laser równoległy do pomiarów
•• Ciągły pomiar deformacji

SR100
Cechy produktu
•• Stosowana od średnicy Ø 150 mm z wózkiem jezdnym

•• Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora

•• Kamera uchylno - obrotowa
•• Obiektyw chroniony szkłem szafirowym

•• Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru nad- i podciśnienia
wewnętrznego kamery

•• Oświetlenie LED dużej mocy

•• Klasa szczelności IP 68

•• Zoom optyczny 10× / zoom cyfrowy 4×

•• Made in Germany

SR100 RPP
Cechy produktu
•• Stosowana od średnicy Ø 200 mm z wózkiem jezdnym
•• Dwa typy kamer w jednej:
•• Zoom, kamera uchylno – obrotowa

Kompatybilna z następującymi wózkami

•• Kamera RPP z optyką typu „rybie oko”

•• FW150/FW150S

•• Obiektyw chroniony szkłem szafirowym

•• FW300T

•• Oświetlenie LED dużej mocy
•• Zoom optyczny 10× / zoom cyfrowy 4×
•• Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora
•• Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru pod- i nadciśnienia
wewnętrznego kamery

Opcjonalnie
•• Laser równoległy do pomiarów
•• Ciągły pomiar deformacji

•• Klasa szczelności IP 68
•• Made in Germany

RICO-Picture-Processing RPP®
RPP oferuje – dodatkowo do dotychczasowych nagrań video - przejrzystą prezentację poddawanej inspekcji wewnętrznej ścianki rury.
•• Wewnętrzna ścianka rury zostaje całkowicie i z dokładną skalą odtworzona na obrazie

•• RPP oferuje jednocześnie bogate możliwości pomiaru uszkodzeń,
przyłączy, itd.
•• Połączone zestawienie video inspekcji z rozłożonym obrazem wewnętrznej ścianki rury, umożliwia łatwe przyporządkowanie
•• Ruchome obiekty, np. płynąca woda, rozpoznawane są bez wszelkich
wątpliwości
•• Żadnej dodatkowej straty czasu: poprzez kombinację uchylno-obrotowej kamery z kamerą RPP w jednej obudowie, niezbędny jest tylko
jeden przejazd a rezultat przeglądu otrzymywany jest natychmiast,
bez żadnych dalszych czynności

•• Szybki przegląd wyników przeprowadzonych inspekcji obok dobrych
możliwości porównawczych oferuje najlepsze warunki do ustalenia
najbardziej efektywnej metody renowacji

•• Prosta obsługa kamer nie wymaga żadnego dodatkowego szkolenia
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System kamer pchanych
Uniwersalny dla odwodnień gruntu

100 m

od 30 mm

PL

.2
Cechy produktu
•• Przenośny system ręcznie przesuwny, stosowany od Ø 30 mm
do 300 mm
•• W zależności od potrzeb mogą być zastosowane różne kamery
•• Opcjonalnie 60 m lub 100 m kabla przesuwającego

Szybki i wygodny
przesył danych

•• Lekki, kompaktowy i łatwy do przenoszenia
•• Obudowa PC z zamykaną pokrywą, monitorem z antyrefleksyjną powłoką dla światła dziennego, z ekranem dotykowym „multi-touch“,
26,4 cm/10,4 cala

•• Wi-Fi do bezprzewodowego przesyłu
danych
•• Bluetooth, do np. podłączenia myszy,
klawiatury, itd.

•• Zintegrowany przemysłowy komputer PC z dyskiem SSD
•• Włącznie z podstawowym oprogramowaniem WinCan ProTouch Lite

•• USB do podłączenia urządzeń, np.
drukarki, dysku zewnętrznego, itd.

•• Opcjonalnie z pełnym oprogramowaniem do inspekcji TV kanałów
•• Made in Germany

360°

Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika
•• Regulowana wysokość, zdejmowany panel sterujący, regulacja
w poziomie i w pionie
•• Rama do przenoszenia ze stali nierdzewnej
•• Łatwa obsługa

100 m

Pomiary laserem
Zintegrowany w głowicy kamery laser
równoległy umożliwia:
•• Potwierdzenie średnicy
•• Pomiar deformacji
•• Pomiar uszkodzeń

PROSTO | DOKŁADNIE | WYDAJNIE
RICO wyznacza standardy dla zwartości systemów, mobilności i funkcjonalności

Dane techniczne
Monitor PC

•• 26,4 cm/10,4 cala
•• Ekran dotykowy Multi-Touch
•• matowy, do światła dziennego
•• Jaskrawość: 800 cd/m²
•• Rozdzielczość: 1024 × 768 Pixel
•• Kontrast: 900:1

Procesor

•• Intel® Core™ i5

Pamięć masowa

•• SSD 120 GB

Pamięć operacyjna

•• DDR3 4 GB

System operacyjny

•• Windows 8.1 Professional 64 Bit

Kompatybilny z następującymi kamerami
•• MINI, Ø 30 – 100 mm
•• VERTICA 30, Ø 40 – 200 mm
•• VERTICA 40, Ø 50 – 250 mm
•• SR50 (kamera uchylno - obrotowa), Ø 70 – 300 mm

Opcjonalnie
•• Różne sanki prowadzące, szczotki i rolki prowadzące do stosowania
w rurach o różnych średnicach
•• Pojemnik z akumulatorami do pracy niezależnie od sieci zasilającej
•• 20 m kabel połączeniowy miedzy PC a bębnem kablowym
•• Mobilny box dla niezależnego wykorzystania walizkowego PC

USB

•• 2 × 3.0

WLAN

•• IEEE 802.11 b/g/n

Analogowe wyjście wideo

•• BNC

Cyfrowe wyjście wideo

•• HDMI

Złącze do przesyłania danych •• USB (B)
(licznik metrów)
Zasilanie

•• 110 do 240 V AC
50 do 60 Hz

Ciężar

•• 24 kg (bez kamery)
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WÓZKI JEZDNE

Wózki Jezdne
Wózki w wykonaniu przeciwwybuchowym do wszystkich zastosowań

PL

WÓZKI JEZDNE
FW100CT.1

Cechy produktu
•• Kierowany wózek,stosowany od
Ø 100 mm

Kompatybilny z
przechyłów z funkcją ochrony przed
przewróceniem wózka

•• Zintegrowana kamera cofania z
oświetleniem LED

•• Kontrola temperatury i ciśnienia wewnętrznego (z wyświetlaniem na monitorze)

•• 6 napędzanych i wymienialnych kół

•• Z wyposażeniem dodatkowym do Ø 500 mm

•• Zintegrowany sensor spadków i

•• Klasa ochrony IP 68

•• Kamerą SR50

Opcjonalnie
•• Podnośnik z pierścieniem oświetlającym
•• Różnorodne koła

•• Made in Germany

FW150S

Cechy produktu

Opcjonalnie

•• Kierowany wózek,stosowany od Ø 150 mm

•• Elektryczny podnośnik

Kompatybilny z
następującymi kamerami

•• 4 napędzane i wymienialne koła

•• Różnorodne koła

•• SR50

•• Zintegrowany sensor spadków i przechyłów z funkcją ochrony przed przewróceniem wózka

•• Kamera cofania

•• SR100

•• Oświetlenie dodatkowe

•• SR100 RPP (od Ø 200 mm)

•• Kontrola temperatury i ciśnienia
wewnętrznego (z wyświetlaniem
na monitorze)
•• Z wyposażeniem dodatkowym
do Ø 1000 mm
•• Klasa ochrony IP 68
•• Made in Germany

•• Packer Quick-Lock do zabudowy pod kontrolą
kamery manszety Quick-Lock

FW150SAT

Cechy produktu
•• Stosowany: w głównych kanałach od
Ø 150 mm, w przykanalikach od Ø 100

Opcjonalnie
•• Klasa ochrony IP 68

•• Różnorodne koła

•• Made in Germany

•• Kamera cofania

•• 4 napedzane i wymienne koła
•• Zasięg: do 500 m w kanałach głównych ,
do 150 m za pomocą stacjonarnego bębna
z przesuwanym kablem
•• Mocny napęd kamery satelitarnej
•• Opcjonalnie z przesuwem za pomocą
płukania wysokociśnieniowego

•• Kamera obserwacyjna
•• Oświetlenie dodatkowe

Kompatybilny z
następującymi kamerami
•• VERTICA 30
•• VERTICA 40
•• SR50

FW300T
Cechy produktu
•• Kierowany wózek,stosowany od Ø 300 mm
•• 6 napędzanych, wymiennych kół podstawowych /
alternatywnie 4 koła traktorowe
•• Zintegrowany sensor spadków i przechyłów z funkcją
ochrony przed przewróceniem wózka
•• Kontrola temperatury i ciśnienia wewnętrznego
(z wyświetlaniem na monitorze)
•• Nieduże wymiary i duża przyczepność umożliwiają
stosowanie wózka także w niekorzystnych warunkach
•• Z wyposażeniem dodatkowym stosowany do Ø 1400 mm
•• Klasa ochrony IP 68
•• Made in Germany

Kompatybilny z
następującymi kamerami
•• SR100
•• SR100 RPP

Opcjonalnie
•• Elektryczny podnośnik
•• Kamera cofania
•• Oświetlenie dodatkowe
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