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Ankara v�danjör h�zmetler� sayes�nde çeş�tl� atıkların bertaraf ed�lmes�n� sağlayab�l�rs�n�z. V�danjör, sahada ve
saha dışında yaşanan tıkanıklıkların açılması �ç�n kullanılan araçtır. Hem küçük, hem de büyük hac�ml� katı
maddeler�n, sıvı ve çamur g�b� atıkların pompa yardımıyla çek�lmes�n� ve tanker aracılığıyla taşınmasını sağlar.

Ac�l V�danjör Ankara

Özdoğan V�danjör olarak uzman ek�b�m�z, ac�l müdahale gerekt�ren her durumda yanınızda! Ek�b�m�z
beklenmed�k olaylar �ç�n profesyonel eğ�t�m alarak sahaya çıkmaktadır. Ac�l v�danjör Ankara �l merkez�nde ve
�lçeler�nde �ht�yaç olduğunda, uzmanlarımız planlanmamış olan bu h�zmet� en hızlı şek�lde vermekted�r.

Ankara Özel V�danjör H�zmet�

F�rmamız ac�l serv�s�n yanı sıra tüm yönetmel�klere uygun b�r şek�lde Ankara özel v�danjör h�zmet� de
sunmaktadır. Atıkların mümkün olan en kısa sürede, ver�ml� b�r şek�lde bertaraf ed�lmes� �ç�n en güçlü v�danjör
f�losuna sah�b�z. Operatör kadromuz alanında eğ�t�ml� ve deney�ml� k�ş�lerden oluşmaktadır.

Komb�ne V�danjör H�zmet�

Komb�ne v�danjör h�zmet� sayes�nde s�z� şu sorunlardan anında kurtarab�l�r�z:

Kanal, çukur, hendek ve zem�n g�derler� g�b� yerlerde tıkanıklık olduğunda komb�ne kanal tem�zleme aracı
ş�ddetl� b�r şek�lde su pompalayarak kanalın açılmasını sağlar.
Kanaldak� sıvıları, büyük katı maddeler�, yağlı su ve çamurları yüksek derecede vakum yaparak atın tankının
�ç�ne çeker.

Komb�ne kanal tem�zleme h�zmet�n�n çevreye ve altyapıya faydaları oldukça fazladır. En öneml�s� bu h�zmet
sayes�nde tıkalı kanal açılarak, çevreye yayılan kötü koku ve bakter�ler engellenm�ş olur. Özell�kle yaz



mevs�m�nde kötü koku daha hızlı yayılır. Ac�l b�r şek�lde kanalların h�drol�k akışı sağlanamadığında bu durum
dayanılmaz b�r hal alır.

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (1)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (2)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (3)



Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (4)

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (5)



Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (6)

Tem�zl�k �şlem�n�n ekoloj�k dengeye katkı sağlaması da öneml� b�r avantajdır. Tıkanıklığın neden� olan atıkların
tem�zlenerek kanalların h�drol�k akışı sağlanmaktadır. Ayrıca komb�ne v�danjör düşük em�syona sah�pt�r ve az su
harcar. Bu da çevre dostu b�r araç olduğu anlamına gelmekted�r. Son olarak komb�ne v�danjör aracı kazmadan,
kırmadan, çevreye zarar vermeden tem�zleme �şlem� yapmaktadır.

Ankara V�danjör K�ralama



Özdoğan V�danjör olarak b�zler, müşter�ler�m�ze mümkün olan en kısa sürede en �y� mal�yetle k�ralama deney�m�
sunmak �ç�n sektörün en büyük araç f�losunu bünyem�zde bulundurmaktayız. Ankara v�danjör k�ralama �ç�n
�ht�yaca yönel�k araç tahs�s ed�yoruz.
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Müşter� memnun�yet�n� sağlamak �ç�n araçlarımızı her zaman kontrolden geç�rerek tesl�m ed�yoruz. K�ralama
h�zmet� sonrasında da 7/24 ek�pmanlarımızla �lg�l� destek vermeye devam ed�yoruz. En opt�m�ze f�yatlarda, en �y�
h�zmet� b�zden alab�leceğ�n�ze em�n olun.

V�danjör K�ralama Neler� Kapsar?

K�ralık v�danjör, özell�kle kısa sürel� �ht�yaçlarda en �y� seç�md�r. Çünkü tek veya b�rkaç defa kullanılacak �şler �ç�n
v�danjör k�ralama yer�ne aracı satın almak daha fazla mal�yet oluşmasına sebep olacaktır. Ayrıca araç b�rkaç
sefer kullanıldıktan sonra kenarda atıl b�r şek�lde duracaktır. Bu nedenle kanal�zasyon açma ve tem�zleme
�şlem�ne dönem dönem �ht�yacınız oluyorsa aracı k�ralayarak, satın alma ve bakım mal�yetler�nden
kurtulab�l�rs�n�z.

Ankara V�danjör K�ralama F�yatları

Ankara v�danjör k�ralama f�yatları öncel�kle terc�h ett�ğ�n�z araç türüne göre değ�şmekted�r. Araçların
donanımsal özell�kler� ve sıvı taşıma kapas�teler� b�rb�r�nden farklıdır. Ayrıca f�yatlar �ş yükü ve �ş�n tamamlanma
süres� g�b� etkenler neden�yle de farklılaşmaktadır. Takd�r eders�n�z k�, günlük v�danjör k�ralama �le haftalık
k�ralamanın ücret� aynı olmuyor.
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Özdoğan V�danjör’de araç f�lomuz oldukça gen�şt�r. İht�yacınıza yönel�k v�danjörü, en uygun f�yata k�ralamanız
�ç�n el�m�zden gelen� yapacağımızdan em�n olab�l�rs�n�z. Yapılacak olan �ş�n boyutu ve süres� hakkında b�zler�
b�lg�lend�rerek, araç modeller�m�z ve f�yatları �ç�n anında b�lg� alab�l�rs�n�z. Seçt�ğ�n�z araç t�p� üzer�nden, uzun
sürel� k�ralamalarda �nd�r�m uygulanarak müşter� memnun�yet� odaklı h�zmet ver�l�r.

V�danjör Aracı Ne Kadar Süre K�ralanmalı?

Normal şartlarda günlük, haftalık ya da aylık v�danjör aracı k�ralanab�l�r. Ancak v�danjör k�ralama h�zmet� alırken
kurum veya k�ş�ler, aracın ne kadar süre �ç�n k�ralanması gerekt�ğ�n� b�lemeyeb�l�rler. Bu noktada h�zmet
alacağınız ş�rket, sorunun ne olduğunu d�nleyerek s�ze v�danjör k�ralama süres� hakkında en doğru b�lg�y�
verecekt�r.

Ankara V�danjör F�yatları

Ankara v�danjör f�yatları araçların modeller�ne ve tekn�k özell�kler�ne göre bel�rlen�r. Sah�p olmak �sted�ğ�n�z
v�danjör aracının tank kapas�tes� b�le f�yatı etk�ler. Günümüzde en sık terc�h ed�len grup orta boy v�danjörlerd�r. Bu
araçlar 5 �le 10 ton arasında sıvı taşıma kapas�tes�ne sah�pt�r.

Bünyem�zde yer alan satılık komb�ne kanal açma aracı, arasözler, kuka araçları ve 2.el satılık komb�ne kanal
tem�zleme aracı da yer almaktadır.

Ankara V�danjör Ücret� Ne Kadar?
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10 tondan daha fazla hacm� olan araçlara büyük boy v�danjör den�lmekted�r. Büyük boylar �ç�n Ankara v�danjör
ücret� hal�yle d�ğer çeş�tlerden daha yüksek. Ancak bu t�p araçlar genell�kle maden ocağı g�b� sahalarda
kullanılmak üzere satın alınmaktadır.

Küçük V�danjör F�yatları

H�zmet almak �steyenler �ç�n son seçenek �se küçük boy v�danjörlerd�r. 5 tondan daha az hacme sah�p olan bu
araçlar, daha çok dar sokaklarda terc�h ed�lmekted�r. Sıvı taşıma kapas�tes� az olduğu �ç�n küçük v�danjör
f�yatları, d�ğer gruplardak� araçlara göre daha uygun.

Ankara 2. El V�danjör F�yatları

Ankara 2.el v�danjör f�yatları da araç t�pler�ne göre değ�şkenl�k gösterd�ğ� �ç�n kes�n b�r f�yat bel�rtmek yanlış
olur. Ayrıca �k�nc� el v�danjörlerde aracın yaşı, performansı, donanımsal sorunu olup olmaması g�b� b�rçok konu
f�yatı d�rekt etk�ler.

Hang� V�danjör Araçları Terc�h Ed�lmel�d�r?

Kullanım alanı göz önünde bulundurularak, �ht�yaca yönel�k v�danjör aracı seç�lmel�d�r. Yukarıda kapas�tes�ne
göre gruplandırdığımız v�danjörler�n genell�kle hang� alanlar �ç�n terc�h ed�ld�kler�n� açıkladık.

Aşağıdak� başlıkta �se araçların t�pler�n� ve kullanım alanlarını s�zlerle paylaştık. Bunları da �nceleyerek, atık suları
ve tıkanıklıklara anında müdahale edeb�lmek �ç�n hang� aracı terc�h etmen�z gerekt�ğ�n� daha �y� anal�z
edeb�l�rs�n�z.
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V�danjör T�pler� Nelerd�r?

Üç t�p v�danjör h�zmet�m�z bulunmaktadır.

Kaset T�p V�danjörler: Yaygın olarak kullanılan ve en çok b�l�nen v�danjör t�pler�nden b�r�d�r. Genell�kle su
taşımak ve kanal açmak �ç�n kullanılan araçlardır. Her türlü tıkanıklığı kısa sürede �çer�s�nde açab�lecek şek�lde
donatılmıştır.

Kaset t�p v�danjörler �ç�n detaylı b�lg� almak �stersen�z, Özdoğan Grup �let�ş�m numarası (+90 312 478 58 71)
üzer�nden �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Standart M�n� T�p V�danjörler: Ev ve �şyer� g�b� alanlarda, atık ve k�rl� suların tahl�yes� �ç�n kullanılan en bas�t
v�danjör çeş�d�d�r. Bu nedenle kullanımı da oldukça kolaydır.

Kaset t�p araçlar tıkalı alana hava pompalayarak �şlem yaparken, standart m�n� t�p v�danjörler �se vakumlayarak
tem�zleme �şlem� yaparlar. D�ğer �k� türe göre bu araçların kapas�tes� daha düşük olmasına rağmen rahat kullanım



�mkanı sağladığı �ç�n terc�h ed�leb�l�r.

Teleskop�k Em�ş Boomlu V�danjörler: İşlevsell�k yönünden en donanımlı araç türü teleskop�k em�ş boomlu
v�danjörlerd�r. Ayrıca d�ğer araçlara göre daha kullanışlıdır. İç�nde bulunan teleskop�k boomlu sayes�nde ver�ml�
b�r vakumlama �şlem� yapar.

Genell�kle su pompalamak �ç�nde kullanılan öneml� v�danjörlerden b�r�s�d�r.

Ne Kadar Sürede İşlemler Tamamlanır?

Ankara v�danjör h�zmet� almak �sted�ğ�n�zde veya ac�l v�danjör �ht�yacınız olduğunda süreç şu şek�lde �şler:

Çağrı merkez�m�z sorununuzu öğrend�kten sonra saha ek�pler�m�ze durumu �let�r.
Sahada çalışan personeller�m�z s�z� arayarak konum b�lg�s� �ster.
Bel�rt�len adrese en kısa sürede ulaşılarak, problem�n kaynağı �ncelen�r.
Mevcut soruna göre uygulanacak en uygun adım bel�rlen�r ve �şlemlere başlanır.
İşlem oluşan soruna göre 30 dak�ka �le 2 saat arasında süreyle çözüme kavuşturulur.

Ankara’da V�danjör H�zmet� Verd�ğ�m�z Bölgeler

Ankara’da v�danjör �ht�yacınız olduğunda b�zlere her zaman ulaşab�l�rs�n�z. Yüksek em�ş güçlü araçlarımız �le
sorununuzu en kısa sürede garant�l� b�r şek�lde çözmek �ç�n ek�pler�m�z t�t�zl�kle çalışmalarını yürütecekt�r.



Ankara’da v�danjör h�zmet� verd�ğ�m�z bölgeler şunlardır:

Altındağ
Polatlı
Yen�mahalle
Ayaş
Gölbaşı
Beypazarı
Çankaya
Çubuk
Et�mesgut
Keç�ören
Akyurt
Balâ
Çamlıdere
Haymana
Mamak
Kızılcahamam
Pursaklar
S�ncan
Şerefl�koçh�sar
Elmadağ
Kalec�k
Nallıhan
Kahramankazan
Güdül
Evren

Ankara V�danjör H�zmet� Ned�r?

Ankara’da kanal�zasyon hatları, yapıların hızla çoğalmasından dolayı daha karmaşık hale gelm�şt�r. Ayrıca
hastane, fabr�ka, alışver�ş merkez� g�b� yerler�n sayısı da oldukça fazla. Bundan dolayı her gün b�nlerce ton atık
kanal�zasyon şebekeler�ne gönder�l�yor. Atıklar hızla s�stemler�n dolmasına ve tıkanıklık yaşanmasına neden
oluyor.



Böyle durumlarda hem b�reysel, hem de endüstr�yel olarak v�danjör h�zmet�ne �ht�yaç doğuyor. Özdoğan
v�danjör tam donanımlı özel araçları �le bölgeye gelerek, tıkanıklığı nokta atışı tesp�t ett�kten sonra sorunu kısa
sürede çözüme kavuşturuyor.

F�rmamızdan, satılık komb�ne kanal açma aracı taleb�nde bulunab�l�r veya k�ralık komb�ne kanal açma aracı
tem�z edeb�l�rs�n�z.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

Özdoğan Grup, profesyonel b�r çalışma yürüterek Ankara v�danjör h�zmet�n� yıllardır müşter�ler�ne sunmaktadır.
Bu nedenle ek�b�m�z�n deney�ml� ve üst düzey eğ�t�ml� k�ş�lerden oluştuğunu gönül rahatlığı �le söyleyeb�l�r�z.

Ayrıca Ankara v�danjör f�yatlarını da �ncelersen�z, f�rmamızın oluşan soruna göre en uygun f�yatı verd�ğ�n� anal�z
edeb�l�rs�n�z. B�z�m �ç�n uygun f�yat, müşter� memnun�yet�, kalıcı çözüm ve kal�tel� h�zmet öncel�kl�d�r.
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