Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji – przyczepy serii PYTON
Urządzenia wysokociśnieniowe serii Pyton produkowane przez KanRo Ltd mogą być zamontowane
na standardowych przyczepach transportowych 1- i 2-osiowych różnych producentów (np. Niewiadów,
Świdnik, Viola, itp.). Dodatkowo mogą być wyposażone w fabryczny stelaż z plandeką lub obudowę z tworzywa
sztucznego. Są to bardzo uniwersalne urządzenia, które można zastosować wszędzie tam, gdzie nie dojadą
duże samochody czyszczące. Rozwiązanie to umożliwia w pełni efektywne wykorzystanie środków transportu
posiadanych przez firmę. W ciągu swojej wieloletniej obecności na rynku urządzenia na przyczepach zostały
udoskonalone i dostosowane do wymagań użytkowników.

Wersje specjalne

Urządzenia wysokociśnieniowe na przyczepach są wyposażone w:
silniki benzynowe lub wysokoprężne, nie wymagające bieżącej konserwacji,
doskonałe i niezawodne wysokociśnieniowe pompy z ceramicznym tłokami i nastawianym
bezstopniowym regulatorem ciśnienia, z funkcją przelewu nadmiaru wody,
węże ciśnieniowe zamontowane na bębnach roboczych o parametrach i długości dostosowanej do
pompy ciśnieniowej,
zbiorniki wody z tworzywa sztucznego o pojemności dostosowanej do ładowności przyczepy,
wymagane przepisami o ruchu drogowym odpowiednie oświetlenie,
opcjonalnie hamulec najazdowy i plandekę ochronną,
opcjonalnie układy napędu hydraulicznego i zdalnego sterowania radiowego.
Urządzenia te posiadają niewielkie gabaryty, co zwiększa ich mobilność. Spełniają wymogi CE odnośnie
systemu hamulcowego i oświetleniowego. Wszystkie przyczepki zostały przebadane w zakresie
dopuszczenia do ruchu drogowego.

HD 150/30

HD 50 KSP

PYTON 150-50
Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-50 przystosowane jest do różnych prac czyszczących. Łączy w sobie
niewielkie gabaryty z bardzo dużymi możliwościami czyszczenia. Może być ono obsługiwane przez jedną osobę.
Przeznaczone jest do czyszczenia przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 300 mm. Dzięki niewielkim gabarytom
i niskiej wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.
Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych
producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu
możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg
zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik benzynowy Briggs&Stratton
o mocy 23 lub 31 KM. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym.
Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także w samochodzie dostawczym typu
furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Występuje w dwu podstawowych wersjach:

Wersja

PYTON 150-50

PYTON 100-40 E

Silnik

elektryczny 380 V – 7,5 kW

Pompa Ciśnieniowa

benzynowy B&S 23 KM
trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 50 l/min

Zbiornik wody

400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
100 bar – 40 l/min
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 13 – 60 m

NW 13 – 60 m

Waga

ok. 250 kg (standard)

ok. 300 kg (standard)

www.kanro.pl

KanRo Ltd Sp. z o.o.

ul. Szosa Knyszyńska 89

15-690 Białystok/Fasty

Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji – przyczepy serii PYTON
PYTON 140-70 / 150-75
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Pyton 140-70 / 150-75 przeznaczony jest do czyszczenia przewodów rurowych
o maksymalnej średnicy do 500 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone
w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np.
Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa
jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność
zbiornika wody wg zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd
urządzenia stanowi silnik benzynowy
lub wysokoprężny Kubota. Standardowo
urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym
(wychylany lub stały). Może być ono
zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także
w samochodzie dostawczym typu furgon.
Na życzenie klienta możemy dostarczyć
urządzenie w indywidualnej konfiguracji.
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PYTON 140-70

PYTON 150-75

PYTON 140-70 D / 150-75 D

Silnik

benzynowy B&S 31 KM

benzynowy B&S 35 KM

Diesel Kubota 31-34 KM

Pompa
Ciśnieniowa

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 75 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
140 bar – 70 l/min lub 150 bar – 75 l/min.

Zbiornik wody

trójtłokowa Speck/Udor
140 bar – 70 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 13 – 80 m

NW 13 – 80 m

NW 13 – 80 m

Waga

ok. 350 kg (standard)

ok. 400 kg

ok. 400 kg

N

Wersja

PYTON 150-100

Wersja

PYTON 150-100

PYTON 200-72

Silnik

wysokoprężny Kubota 41 KM

wysokoprężny Kubota 41 KM

Pompa
Ciśnieniowa
Zbiornik wody

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 100 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
200 bar – 72 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 16 – 80 m

NW 16 – 80 m

Waga

ok. 600 kg (standard)

ok. 600 kg (standard)
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Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-100 przystosowane jest do różnych prac
czyszczących. Łączy w sobie niewielkie gabaryty z bardzo dużymi możliwościami czyszczenia.
Może być ono obsługiwane przez jedną osobę. Przeznaczone jest do czyszczenia przewodów
rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze
Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.
Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe
renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy
posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy wykorzystaniu
ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta może
wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota.
Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z wężem
ciśnieniowym (wychylany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy
dostarczyć urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Wszystkie urządzenia wyposażone są w 3 głowice czyszczące 1/2" – głowica standardowa ślepa i z pilotem, typu Quattro
oraz pistolet wysokociśnieniowy.
Na życzenie klienta dostępne są indywidualne konfiguracje urządzenia oraz jego wyposażenia.
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Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji – zabudowy serii PYTON
Urządzenia wysokociśnieniowe serii Pyton produkowane przez KanRo Ltd mogą być zamontowane na samochodach
dostawczych typu furgon wszelkich dostępnych marek (Fiat, Ford, Iveco, Renault, Mercedes-Benz, itp.). Dzięki dużej ładowności
mogą one posiadać większe zbiorniki wody, niż urządzenia montowane na przyczepach. Są to bardzo uniwersalne urządzenia, które
można zastosować wszędzie tam, gdzie nie dojadą duże samochody czyszczące. Rozwiązanie to umożliwia w pełni efektywne
wykorzystanie środków transportu posiadanych przez firmę. Opcjonalnie urządzenia mogą być napędzane z silnika samochody
poprzez przystawkę mocy lub też skrzynkę pośrednią. Podczas produkcji, a następnie zabudowywania wnętrza samochodu
urządzenie można wyposażyć w wiele przydatnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Urządzenia wysokociśnieniowe w formie zabudowy są wyposażone w:
silniki benzynowe lub wysokoprężne, nie wymagające bieżącej konserwacji,
doskonałe i niezawodne wysokociśnieniowe pompy z ceramicznym tłokami i nastawianym bezstopniowym regulatorem
ciśnienia z funkcją przelewu nadmiaru wody,
zbiorniki wody z tworzywa sztucznego o pojemności dostosowanej do ładowności samochodu,
opcjonalnie układy napędu hydraulicznego i zdalnego sterowania radiowego.
Samochody dostawcze, na których zamontowano urządzenia wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji mogą
przejść dodatkowe badania dopuszczenia do ruchu (tzw. samochody specjalne). Ich niewielki wymiary i niski ciężar własny
(DMC 3500 kg) zwiększają mobilność w działaniu.

PYTON 150-50
Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-50 przeznaczone jest do czyszczenia przewodów
rurowych o maksymalnej średnicy do 300 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone
w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck
(Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca
urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg
zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik benzynowy
Briggs&Stratton o mocy 23 lub 31 KM. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w hydrauliczny
napęd bębna z wężem ciśnieniowym. Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2osiowej a także w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć
urządzenie w indywidualnej konfiguracji.

Wersja

PYTON 150-50

PYTON 100-40 E

Silnik

benzynowy B&S 23 KM

elektryczny 380 V – 7,5 kW

Pompa
Ciśnieniowa
Zbiornik wody

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 50 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
100 bar – 40 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 13 – 60 m

NW 13 – 60 m

Waga

ok. 250 kg (standard)

ok. 300 kg (standard)

PYTON 140-70 / 150-75
Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 140-70 / 150-75 przeznaczone jest do czyszczenia
przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 500 mm. Urządzenie jest bardzo uniwersalne
i wyposażone w niezawodne pompy wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak
np. Speck (Niemcy) lub Udor (Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca
urządzeniem przy wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg
zamówienia klienta może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny
Kubota. Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym
(wychylany lub stały). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także
w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie
w indywidualnej konfiguracji.

Wersja

PYTON 140-70

PYTON 150-75
100 - 40 E

PYTON 140-70
100 - 40
D E/ 150-75 D

Silnik

benzynowy B&S 35 KM

Diesel Kubota 31-34 KM

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 75 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
140 bar – 70 l/min. lub 150 bar – 75 l/min.

Zbiornik wody

benzynowy B&S 31 KM
trójtłokowa Speck/Udor
140 bar – 70 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 13 – 80 m

NW 13 – 80 m

NW 13 – 80 m

Waga

ok. 350 kg (standard)

ok. 400 kg

ok. 400 kg (standard)

Pompa
Ciśnieniowa

400, 600, 800 lub 1000 l

WARANCYJNE CZYSZCZENIE I INSPEKCJA TV RUR I KANAŁÓW FREZOWANIE KANAŁÓW NAPRAWY PUNKTOWE

Maszyny i urządzenia do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji – zabudowy serii PYTON
PYTON 150-85

P
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Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-85 przeznaczone jest do czyszczenia
przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej
wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów
czyszczących.
Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy
wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor
(Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy
wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta
może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota.
Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym
(wychylany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także
w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie
w indywidualnej konfiguracji.
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Występuje w dwu podstawowych wersjach:

PYTON 200-72

Silnik

wysokoprężny Kubota 41 KM

wysokoprężny Kubota 41 KM

Pompa
Ciśnieniowa
Zbiornik wody

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 85 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
200 bar – 72 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 16 – 80 m

NW 16 – 80 m

Waga

ok. 600 kg (standard)

ok. 600 kg (standard)
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PYTON 150-85

O

Wersja

PYTON 150-100

Występuje w dwu podstawowych wersjach:

Wersja

PYTON 150-100

PYTON 200-72

Silnik

wysokoprężny Kubota 41 KM

wysokoprężny Kubota 41 KM

Pompa
Ciśnieniowa
Zbiornik wody

trójtłokowa Speck/Udor
150 bar – 100 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

trójtłokowa Speck/Udor
200 bar – 72 l/min.
400, 600, 800 lub 1000 l

Wąż napełniający

NW 19 – 50 m

NW 19 – 50 m

Wąż ciśnieniowy

NW 16 – 80 m

NW 16 – 80 m

Waga

ok. 600 kg (standard)

ok. 600 kg (standard)

Wszystkie urządzenia wyposażone są w 3 głowice czyszczące 1/2" – głowica standardowa ślepa
i z pilotem, typu Quattro oraz pistolet wysokociśnieniowy.
Na życzenie klienta dostępne są indywidualne konfiguracje urządzenia oraz jego
wyposażenia.
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Urządzenie wysokociśnieniowe Pyton 150-100 przeznaczone jest do czyszczenia
przewodów rurowych o maksymalnej średnicy do 600 mm. Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej
wadze Pyton może pracować w miejscach trudno dostępnych dla innych pojazdów czyszczących.
Urządzenie jest bardzo uniwersalne i wyposażone w niezawodne pompy
wysokociśnieniowe renomowanych producentów europejskich, jak np. Speck (Niemcy) lub Udor
(Włochy). Pompy posiadają tłoki ceramiczne, dzięki czemu możliwa jest praca urządzeniem przy
wykorzystaniu ciepłej wody o temp. do +70°C. Pojemność zbiornika wody wg zamówienia klienta
może wynosić: 400, 600, 800 lub 1000 l. Napęd urządzenia stanowi silnik wysokoprężny Kubota.
Standardowo urządzenie wyposażone jest w hydrauliczny napęd bębna z wężem ciśnieniowym
(wychylany). Może być ono zamontowane na przyczepie transportowej 1- lub 2-osiowej a także
w samochodzie dostawczym typu furgon. Na życzenie klienta możemy dostarczyć urządzenie
w indywidualnej konfiguracji.

