
MINI SEWER JET 
123 TK 

Equipamento Mini Sewer Jet com sistema de Vídeo Inspeção 

Equipamento Mini Jet para Desobstrução e 
Limpeza de Ramais de Esgoto Através de 
Hidrojateamento de Alta Pressão Montado/
Instalado sobre Base Metálica Fixada em 
Chassi de Caminhão Cabine Simples 

Características técnicas 
➢ Bomba de alta pressão

Bomba de alta pressão alternativa triplex completa, para operar com vazão de 50 litros/
minuto e pressão máxima de trabalho de 172 kgf/cm2 (2500 PSI). Circuito de descarga
equipado com válvula de segurança para abertura com 10% acima da pressão de trabalho.
Válvula reguladora de pressão com ajuste fino, manômetro e registros de esfera com sistema
de “by-pass” para o tanque.

➢ Tanque reservatório
Fabricado em polietileno retomoldado com capacidade de 2000 litros, visor de nível
e dreno para limpeza. Compartimento de Água com dreno inferior com válvula gaveta e bocal
tipo “storz” de 1.1/2” para lavagem do tanque e Linha de alimentação da bomba de alta
pressão com registro de gaveta e filtro “Y” de 2”

➢ Carretel
Confeccionado em chapa de aço dobrado e acoplado, junta rotativa para conexão da
mangueira de alta pressão com dimensionamento para armazenar 60 metros de mangueira de
alta pressão de 1/2”, com cubo adequado para o raio de curvatura da mangueira de alta
pressão. Carretel hidráulico montado na parte traseira do equipamento com comandos
hidráulicos de avanço e retorno da mangueira de alta pressão.
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➢ Sistema de acionamento
▪ Bombas e Carretel Hidráulico acionado através de caixa de transferência de

acionamento pneumático, instalada no eixo cardam do caminhão. Sistema

pneumático completo para acionamento da Caixa de Transferência. Sistema

hidráulico de acionamento da bomba de alta pressão e dos periféricos do

equipamento, composto de bomba hidráulica de pistões, motor hidráulico de

pistões, bloco

▪ Manifold de comando, bomba hidráulica de engrenagem, cilindro hidráulico,

motor hidráulico,

▪ reservatório de óleo hidráulico, filtro de sucção e filtro de retorno. Guincho

hidráulico para abertura e içamento magnético das tampas de P.V. montado na

traseira do equipamento, dotado de elevação elétrica e giro eletro-hidráulico.

Elevador hidráulico para acomodação e para descer e subir o equipamento de

desobstrução tipo “flex cleanner”, montada na lateral do equipamento. Conversor

de energia 110/220volts para acionamento da máquina de desobstrução tipo “flex

cleanner”

➢ Remoção de gordura
Equipamento com dosador eletrônico para liberação da quantidade
exata de diluição do desengordurante tipo “grease release”, que elimina o problema de
aplicação excessiva ou inferior na linha de injeção entre o filtro e a linha de entrada da bomba
de alta pressão, dotado de válvula para habilitação ou não da aplicação, alimentado pelo
sistema elétrico do caminhão com led indicativo de operação. Suporte metálico para
acondicionamento do dosador fixado a estrutura do equipamento e do balde contentor do
produto, com porta articulada para montagem/desmontagem do pescador para remoção e
instalação do balde com o produto. 02 dispositivos com jato frontal centralizado e rotativo
360º de giro de forte impacto, com formação de jato cônico para ação amplificada na área,
para desbloqueio dos detritos endurecidos, range de trabalho mínimo de 100mm até no
máximo 250mm. Disposição de 06 jatos de diâmetro de 06mmx1 a 20º para realização da
propulsão e varredura dos detritos, dispositivo confeccionado em aço inox com tratamento
termoquímico contra oxidação, todas as saídas de jatos produzidas com material
intercambiável , com núcleo cerâmico com leve conicidade e cabeça hexagonal interna
06mmx1 e ângulo de 20º dimensionado para uso especifico do equipamento. Dispositivo é
dimensionado para trabalho com vaporizador químico e os insertos cerâmicos são revestidos
e tratados para resistir ao trabalho.
Capacidade de trabalho do dispositivo: pressão: até 300 bar, capacidade de vazão mínima de
50 lpm, com furo roscado com diâmetro de ½”, dimensão geral de 40 x 75mm. Acompanha 06
baldes de 18 l de líquido para remoção de gorduras “Grease Release”, formulário para
preparação do produto. O dispositivo fica disposto em uma das laterais do equipamento mini
jet. Possui armário em aço para guarda de equipamentos de segurança e ferramentas com
pintura padrão do equipamento.
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➢ Painel de comando
Painel de comando e controle instalado próximo ao carretel hidráulico, possibilitando a
operação por apenas 01(um) operador e contendo os seguintes instrumentos:
• Comando eletrônico de aceleração do motor do veículo;
• Tacômetro para controle da rotação do motor;
• Termômetro da água de refrigeração do motor;
• Manômetro para pressão de água;
• Luz indicadora de óleo de lubrificação do motor;
• Horímetro de funcionamento para a bomba de alta pressão;
• Comando de acionamento da Bomba de Alta Pressão;

➢ Video Inpeção
Equipamento de video inspeção composto de kit para diagnosticar a causa de problemas
ocorridos em redes e ramais de esgoto com diâmetro 70 a 200mm. Possui monitor LCD colorido
de 7”, câmera 180º, transmissor de frequência para localização e acessórios.
•  Sistema de gravação de vídeo e imagem em cartão tipo SD ou SDHC, classe de velocidade

 Acessórios complementares: 
O equipamento será fornecido com os seguintes acessórios complementares: 
 60 (Sessenta) metros de mangueira de alta pressão de 1/2”, sem emendas,
termoplástica, com terminais machos NPT nas extremidades, instalada no carretel hidráulico; 
02 (dois) bocais para desobstrução, com jato frontal e rotativo 360º e 06 jatos com diâmetro 
6x1mm a 20º , 01 (uma) morsa nº 3 instalada na parte traseira do equipamento, para 
substituição dos bocais
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