
DEFCO JET 3.5 tony

Pojazd ciśnieniowy idealny na osiedlach 
mieszkaniowych i w garażach podziemnych

Specyfikacja pojazdu

Zbiornik wody             1‘000 dm³
Pompa ciśnieniowa         150 bar/100 dm³/min
 (opcja: 140 dm³/min)
DMC                3‘500 kg 
Masa przyczepy               3‘500 kg 
Ładowność                        1‘000 kg

• Hydraulicznie napędzana pompa ciśnieniowa 
z bębnem ciśnieniowym, oraz napełniającym 

• Duża przestrzeń ładunkowa z lewej i prawej strony, 
z wygodnym dostępem dzięki roletom

• Duża klapa tylna do wygodnej obsługi węży, oraz 
chroniąca operatorów przed deszczem

• Przestrzeń ładunkowa w tylnej części 
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DEFCO JET 3.5 tony

Zalety pojazdu

• Dobre zabezpieczenie zimowe, dzięki zamknię-
ciu wszystkich elementów w zabudowie 

• Możliwość pracy w garażach podziemnych (tylko 
2 m wysokości)

• Bardzo dużo przestrzeni ładunkowej

• Tylko 1 silnik (Euro 6)
• Stabilne, małe podwozie ciężarowe o DMC 3,5t
• Bardzo duża zwrotność dzięki krótkiemu rozstawo-

wi osi (tylko 2500 mm)
• Unoszona kabina (świetny dostęp do silnika)
• Krótki bieg 1 i wsteczny, co znacząco chroni 

i oszczędza sprzęgło
• Podwójne koła na tylnej osi, oraz automatyczna 

blokada mechanizmu różnicowego ułatwiają jazdę 
w trudnym terenie

Zalety wobec busów ciśnieniowych

• Wygodny dostęp do przestrzeni 
ładunkowej,

 Lewa strona

• Duża przestrzeń z tyłu
 Dach chroniący operatorów

• Wygodny dostęp do przestrzeni 
ładunkowej,

 Prawa strona

• Bęben ciśnieniowy  
i bęben napełniający

• Zdalne sterowanie 
dla całego urządzenia

• 2 trzymetrowej długości 
schowki pod dachem 

 na drabiny, szpadle, przedłużki, 
wybieraki itp.
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