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Çankaya v�danjör h�zmet� özel olarak hazırlanmış ek�pmanları �le b�rl�kte kullanıldığı zaman olumlu sonuçların
alınmasını sağlamış olur. Kullanılan ek�pmanların özell�kler� ve �çer�kler� �le öneml� b�r yere sah�pt�r.

V�danjör araçlarında çek�c� gücü �le ön plana çıkan aletler yardımıyla gerçekleşt�r�l�r.

Emme gücünü sağlayan hortumu �le b�rl�kte aynı zamanda tazy�kl� su �le tem�zleme görev�n� de yapmaktadır.
Kanal, kanal�zasyon, rögar ve fossept�k kuyularının tem�zlenmes� aşamasında kullanılan v�danjör araçları, ev ve
�ş yerler�n�zde yer alan banyo, küvet, klozet, lavabo ve g�der borularının sağlıklı olarak çalışmasını sağlamak
amacıyla kullanır. Ev atıklarının son durağı olan kanal�zasyon yapısında, atıkların b�r�kmes� sonucu tıkanıklıklar
meydana gel�r. Bu tıkanıklıklar tem�zlenmez �se, klozet taşmaları, lavabodan suyun ger� tepmes� ve kötü kokulara
neden olab�l�r.

ÇANKAYA VİDANJÖR HİZMETİ

Bunun çözümü �se v�danjör araçları �le alt yapıların tem�zlenerek �şlevsel hale gelmes�n� sağlamak gerek�r.
F�rmamız kanal�zasyon ve altyapı s�stemler�nde oluşab�lecek tüm tıkanıklıkları en kısa sürede tem�zler ve
kullanılab�l�r hale get�r�r.

Çankaya v�danjör h�zmet� çalışmalarının daha sağlıklı ve kal�tel� b�r b�ç�mde yer�ne get�r�lmes� �ç�n öneml�
detaylar üzer�nde durulmuştur. İçer�kler� bakımından daha çok kurum ve �ş yer�nler oluşan tıkanıklıkların vakt�nde
yer�ne get�r�lmes� adına çalışmalar sürdürülmüş olacaktır.

En çok terc�h ed�len çalışmaların bel�rl� b�r düzen �ç�nde sağlanması ve son s�stem mak�neler�n kullanılması �le
öneml� adımlar atılması sağlanmıştır. Teknoloj�k s�stemler�n kullanılması ve �çer�kler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n alınan
önlemeler�n özell�kler� arttırılmıştır.

Çalışmaların en �y� şek�lde gerçekleşt�r�lmes� �ç�n daha çok ön plana çıkmış olan s�stemler ve c�hazlar kullanılmış
olur. Çek�c� gücü ve em�ş gücü fazla olan c�hazların kullanılması �le b�rl�kte olumlu n�tel�k kazanmış olacaktır.

Tıkanıklık açma uygulamaları �ç�nde yer�ne uygun olan çalışmaların yapıldığı görülmüştür. F�rmamız Çankaya
başta olmak üzere Ankara’nın tüm �lçeler� hatta Türk�ye’n�n tüm �ller�ne v�danjör h�zmet� sağlamaktadır.

V�danjör araçlarımız kullanım amaçlarına uygun olarak düzenl� hale get�r�lm�ş olması da önem kazanmış
n�tel�kler� arasında yer�n� almıştır.

Tıkanıklıkların g�der�lmes� esnasında çeş�tl� çalışmalar yapılmakla b�rl�kte b�rtakım prosedürler�n de uygulaması
yapılmaktadır. Bu prosedürler �le b�rl�kte daha çok olumlu sonuçların alınmasına dayanılmıştır. Kanal�zasyon
açma ve tem�zleme �şlemler� �ç�n f�rmamı �le �let�ş�me geçerek destek alab�l�rs�n�z.
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