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Coût global (€) pour nettoyer 300km d'égoûts

Coût produit Carburant Travail Eau

U-JET® SEWER CLEANING HOSE

2021

Tricoflex inovează…

Tricoflex se numără printre liderii europeni în fabricarea de furtunuri flexibile de joasă pre-
siune, din termoplastic, pentru industrie. Încrezător în cei peste 60 de ani de savoir-faire, 
Tricoflex s-a hotărât acum să accepte o nouă provocare...

...cea a înaltei presiuni 

Tricoflex își propune să cucerească înalta presiune! Noi am utilizat tot
savoir-faire-ul nostru și eforturile noastre de C&D pentru a concepe, împreună cu 
utilizatorul și pentru acesta, un furtun de hidrocurățare. Descoperiți în acest catalog 
prima noastră inovație din acest domeniu, U-JET®

Ce este hidrocurățarea?

Hidrocurățarea permite curățarea canalizărilor folosind apă pulverizată cu înaltă 
presiune. Această aplicație dură necesită un furtun robust și rezistent la abraziunea 
cauzată de resturi, precum și ușurință în utilizare; acestea sunt unele dintre avantajele 
pe care vi le oferă U-JET®.
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U-JET®

Testat în avanpremieră la mai mulți utilizatori, U-JET® și-a demonstrat robustețea 
și performanța.

Designul său ușor și flexibil asigură curățarea fără dificultate a canalizărilor până la 
100 de metri, precum și un consum redus de apă și de motorină în timpul intervenției.

Învelișul său din poliuretan combinat cu o ranforsare dublă din aramidă garantează 
o rezistență mare la abraziune. Testat conform standardului ISO 6945, U-JET® 
atinge standardele actuale în materie de rezistență la abraziune.
Noua soluție pentru hidrocurățare, U-JET®, este ușor de utilizat și vă permite să 
optimizați timpul de lucru: o economie de 13.000 de Euro pe an, față de o soluție 
cu împletitură din oțel. 

Siguranța înainte de toate

U-JET® beneficiază complet de calitatea și serviciul Tricoflex: fiecare furtun flexibil este supus unui test de presiune de încercare la 375 bar și este însoțit de certificatul său.

Produse suplimentare

În acest catalog veți putea găsi toată gama Tricoflex adecvată pentru hidrocurățare: racorduri, furtunuri de aspirare și de refulare, furtunuri de apă și multifuncționale 
(SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE, SPIRABEL® M.D.S.E PERFORMANCE SOFT în lungimi drepte, M.D.S.O, SPIRE ACIER, TRICOFLEX® și TRICOCLAIR®).

Cost total pentru curățarea a 300 de km de canalizări

Alte soluții cu împletitură textilăU-JET Soluție cu împletitură de oțel

 Cost produs  Carburant  Muncă depusă  Apă
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APLICATII
Vidanjare și igienizare

SECTOARELE DE ACTIVITATE
Hidrocurățare

AVANTAJE
U-JET® este un furtun de hidrocurățare ușor de uti-
lizat. Designul său ușor și flexibil permite curățarea 
fără dificultate a canalizării și optimizează intervenția.
Testat conform standardului ISO 6945, U-jet® atinge 
standardele actuale în materie de rezistență la abra-
ziune și prezintă o mare anduranță în mediile dificile. 
Fiecare furtun flexibil este însoțit de certificatul său de 
presiune de încercare la 375 bar, pentru a-i garanta 
siguranța.

RACORDURI
Furtunurile flexibile sunt echipate cu racorduri BSP tată 
și mamă. Racordurile pot fi vândute separat.

TINUTA CHIMICA 
Consultați tabelul rezistențelor chimice pe www.trico-
flex.com, coloana A pentru stratul interior, coloana B 
pentru înveliș.
U-Jet nu este potrivit pentru vehiculele în care pompa 
de reciclare este răcită de apa de canalizare reciclată. 
Consultați-ne.

 U-JET TRICOFLEX SEWER CLEANING HOSE DN 25mm WP 250 bar / 3600 PSI   [N° lot]

Furtun de hidrocurățare pentru înaltă presiune în utilizări severe.

Înveliș din poliuretan negru mat

Ranforsare dublă din aramidă împletită

Miez negru din PVC

Marcaj

Negru

25 +/- 0,8 38 +/- 1,0 6.25 750 625 250 300
mm mm mm barmm mm g/m bar mm




