
Technical Details
Tank Structure up to 2.500 lt 
Jetting Pump up to 200 bars, 200 lpm
Pump Drive Auxiliary Engine
Hydraulic Hose Reel Fixed or Rotating,
 with speed adjutment,
 up to 120m hose
Auxiliary Hose Reel Manual or hydraulic , up to 60m hose
Operation Control panel, radio remote control,
 touchscreen
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MOBILE JETTING VAN
PANELVAN TİP KUKA

PRODUCT CODE: AKN-MJV
ÜRÜN KODU: AKN-MJV

We can custom manufacture and install a high pressure jetting 
unit in most standard size service vans. Taking into account vehicle 
weight capacity limitations and interior space, we work with the 
van manufacturers to find the best balance of equipment 
performance, weight and water capacity while maintaining 
su�cient space for tool and inventory storage. All of our high 
pressure units can be installed in service vans provided space and 
weight capacity is su�cient. Service vans are very popular in colder 
climates where insulation and heating are necessary to keep the 
unit from freezing. In addition to keeping the unit warm and 
functioning, the van also provides extra security for the unit and is 
a great opportunity for large impact advertising.

Standart boyutlu panelvanlar içerisine, yüksek basınçlı kanal açma 
ekipmanı, (kuka) monte edilebilmektedir. Araç taşıma kapasitesi ve iç 
alanı hesaba katılarak, ekipman yerleşim ve performansı, ağırlık ve su 
kapasitesi arasında en iyi denge ile panelvana en uygun imalat 
yapılmaktadır. Tüm yüksek basınç ekipmanlarımız, yer ve ağırlık 
kapasitesinin yeterli olması koşuluyla panelvan araçlara monte 
edilebilmektedir. Panelvan içi montaj, ekipmanın donmasını önlemek 
için yalıtım ve ısıtmanın gerekli olduğu soğuk iklimlerde kullanışlıdır. 
Panelvan, ekipmanın sıcak ve çalışır durumda tutulmasının yanında, 
ekstra güvenlik sağlar ve geniş dış yüzeyi ile etkili bir görsel reklam 
alanına imkan verir.

Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi 2.500 lt' ye kadar
Yüksek Basınç Pompası 200 bar' a kadar, 200 lpm debide
Pompa Tahriği Harici Motor
Kanal Açma Makarası Sabit ya da döner,
 hız kontrollü,
 120 m hortum kapasiteli
Yardımcı Makara Manuel ya da Hidrolik,
 60 m hortum kapasiteli
Kontrol Kontrol paneli, otomasyon,
 uzaktan kumanda, dokunmatik ekran


