
Römork / Harici Şasi Monteli Vakum Üniteleri, kanalizasyon, drenaj ve 
endüstriyel hatları temizlemek için kullanılır. Ayrıca yüzey temizliği, 
fiber optik kablo montajı ve çelik kesim atıklarının çekilmesinde de 
kullanılmaktadır. Ekipmanlar, kamyon ihtiyacı olmadağından, daha 
ekonomik bütçelere uygundur. Çalışacağı alanda uzun süre sabit 
olarak da kullanılabilir. Motor ve pompa konfigürasyonları, ek su 
tankları ve çeşitli aksesuarlarla üretimi mümkündür.

www.akinexport.com

TRAILER/SKID MOUNTED EQUIPMENT
TREYLER/ŞASI MONTELİ EKİPMANLAR
PRODUCT CODE: AKN-TJU
ÜRÜN KODU: AKN-TJU
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Technical Details
Tank Structure up to 30.000 lt 
Jetting Pump up to 800 bars, 450 lpm
Vacuum Pump Type Rotary Vane, Blower, Centrifuge Fan or Liquid Ring
Vacuum Capacity up to 17.000 m³/h free air 
Filtration ATEX, steel or cartridge bags for dry suction
Pump Drive Auxiliary Engine or Hydraulic
Hydraulic Hose Reel Fixed or Rotating, with speed adjutment,
 up to 200m hose
Auxiliary Hose Reel Manual or hydraulic , up to 120m hose
Operation Control panel, automation, radio remote control,
 touchscreen
Winter Protection Optional
Water Heating Optional - up to 60°C
Sound Isolating Optional - isolated pump cabin

Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi 30.000 lt' ye kadar
Yüksek Basınç Pompası 400 bar' a kadar, 400 lpm debide
Vakum Pompası Tipi Fiber Bıçaklı, Blower, Endüstriyel Fan ya da Sıvı Halkalı
Vakum Kapasitesi 17.000 m³/sa' e kadar (serbest hava) 
Filtreleme ATEX, çelik ya da kuru emişe uygun filtre torbası (kartuş)
Pompa Tahriği Harici Dizel Motor ya da Hidrolik
Kanal Açma Makarası Sabit ya da döner, hız kontrollü,
 200 m hortum kapasiteli
Yardımcı Makara Manuel ya da Hidrolik, 120 m hortum kapasiteli
Kontrol Kontrol paneli, otomasyon, uzaktan kumanda,
 dokunmatik ekran
Kış Koruması Opsiyonel
Su Isıtma Opsiyonel - 60°C' ye kadar
Ses İzolasyonu Opsiyonel - Ses ve sıcaklık izolasyonlu pompa kabini

Trailer/Skid Mounted Jetting/Vacuum Units are used to clean 
sewers, drains, and industrial lines. They are also used in 
hydro-demolition, surface preparation, fiber-optic cable 
installation, steel cutting, and safe disposal of ordinance. 
Equipment is engineered to be reliable and profitable, and 
extensive field testing produces jetters that are constantly evolving 
to meet the diverse needs of our customers. Trailer and skid 
mounted jetters/vacuum units are available with a variety of 
engine and pump configurations, water tanks, and other 
equipment. We build to order so our customers can get exactly 
what they need.


