
 

 

Комерційна пропозиція 

Каналопромивна машина МК-5 на шасі JAC N120 

 
       ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» має можливість виготовити каналопромивне обладнання  

МК-5 на базі шасі JAC N120 

 

 

Ціна – 112 480 €, з ПДВ 

по курсу на НБУ, на день оплати 

+ 1% на конвертацію валюти 

Термін поставки 4 місяці 
 
Машина каналопромивна МК-5 на базі шасі JAC N120 призначена для експлуатації на 

підприємствах комунального господарства. за її допомогою проводять ліквідацію 

засмічень та аварійне і профілактичне очищення каналізаційних систем, зокрема:  

 Зливова каналізація. 

 Колодязь. 

 Відстійник 

 Водостічна труба. 

 Каналізаційна труба. 

 



 

 

Каналопромивний автомобіль комплектується різними за розміром та функціональністю 

насадками, які застосовують для формування струменя високого тиску і очищення того чи 

іншого елемента каналізаційної системи, в залежності від ступеня його засміченості та 

розміру. 

Спеціальне обладнання складається з: 

 Цистерни 

 Водяного насосу з приводом 

 Барабану з намотаним рукавом 

 Гідравлічної системи 

 Допоміжного обладнання 

 

Насос і барабан з рукавом розміщені у відсіку, що дозволяє використовувати машину 

цілий рік. 

Характеристики обладнання: 

Параметр Показник Од.виміру 

Об'єм  цистерни 5,5 м3 

Діаметр очисних труб: 150-1000 мм 

Довжина рукава високого тиску 100 м 

Продуктивність водяного насоса: 212 л/хв 

Насос високого тиску Pratissoli MW-40  

Тиск води, що створюється насосом, МПа 19  

Каркас +  

Барабан з гідроприводом, з можливістю 

плавного регулювання обертів та 

реверсивним режимом 

+  

Влаштування обмивки рукава високого тиску +  

Розмивний пістолет +  

Лічильник мотогодин +  

Сигналізація мінімального рівня води +  

Можливість продування водяної системи +  

Ефективний водяний фільтр +  

Висвітлення робочого відсіку +  

Заправна колонка +  

Набір розмивних головок 2 шт 

ЗІП +  



 

 

 

Технічні характеристики шасі  JAC N120: 

 



 

 

Параметр Показник Од.виміру 

Колісна формула 4х2 
 

Повна допустима вага 
автомобіля, 

12 000 кг 

Габарити шасі 8300×2345×2450 мм 

Навантаження на передню вісь 2 870 кг 

Навантаження на задню вісь 4 480 кг 

Власна вага шасі 4 290 кг 

Вантажність 7 700 кг 

Безпека ABS 
 

Колія передніх коліс, 1948 мм 

Колія задніх коліс, 1847 мм 

Підвіска 

Тип підвіски, пер./зад. 
ресорна/ресорна з заднім 

стабілізатором.  

Мінімальний радіус повороту 11 м 

КПП 

Тип КПП механична 
 

Кількість передач КПП 6 + 1 
 

Кліренс 218 мм 



 

 

Розмірність коліс, 6 + запаска 255/70R22.5 
 

Максимальна швидкість 115 км/г 

Двигун CUMMINS 
 

Екологічний стандарт EURO-5 
 

Тип палива Дизель 
 

Робочий об’єм двигуна 3 760 см.куб 

Потужність двигуна 125  /170 кВт/ к.с 

Максимальний крутний момент 592/1300-1700 (н/м) 

Паливний бак л 210 

 
Керування: 

 

 Гідропідсилювач керма; 

 Регулювання рульової колонки по висоті та глибині нахилу; 

 Блокування керма; 

 Мультифункціональне кермо. 

 

Кабіна: 

 Комфортна, кабіна з додатковим утепленням. 

 Москітна сітка захисту двигуна. 

 Склопідіймачі з електроприводом. 

 Механічне підняття кабіни. 

 Дзеркала заднього огляду з підігрівом.    

 Ремені безпеки пасажира і водія. 

 Сигнал заднього ходу. 

 Сидіння водія, регулюється в 3-х діапазонах. 

 Високоякісна  матеріал  салону. 



 

 

 Регульоване в 2-х діапазонах сидіння пасажира 

 Кондиціонер. 

 Центральний замок. 

 Фари з електрорегулюванням. 

 CD/MP3. 

 Сонцезахисні шторки для водія та пасажира. 

 Підстаканники в передній панелі. 

 Підкурювач. 

 Підніжка з антислизьким покриттям. 

 Бортовий комп’ютер. 

 

Гальмівна система пневматичного типу: 

 Передні дискові гальма, з вологовідділювачем. 

 Задні барабанні гальма. 

 ABS. 

 

Інше: 

 Паливний фільтр сепаратор з вологовідділювачем. 

 Декомпресійне гальмо двигуна. 

 Акумуляторні батареї 120А.г*2  24Вт. 

 Свічка накалу. 

 Закритий акумуляторний відсік. 

 Захист піддону картеру. 

 Ящик для інструменту. 

 Підготовка під тахограф. 

 Морозостійкі резинові деталі. 

 Зчіпний пристрій. 

 Аварійний трикутник. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Наші клієнти 

 

 


