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V�danjör, sıvı ve sıvı g�b� görünen çamur atığını b�r kısmında depolar ve pompa yardımıyla hem depolama hem
de transfer yapma görev�n� gerçekleşt�r�r.

V�danjör, genell�kle kanal�zasyon tem�zl�ğ�nde kullanılır. Gölbaşı v�danjör, kafe, restoran, otel ve bunlar g�b�
b�rçok alanda atık halde bulunan çöpler�n tem�zl�ğ�nde kullanılır.

İnşaat temeller�nde de kullanımı sağlanan v�danjörler bu alanlarda oluşan ve de �stenmeyen su b�r�k�nt�ler�n�n
çek�lmes� �şlem�n� yaparak bölgey� sudan tem�zler.

V�danjör aracının üstünde bulunan hortumlar sayes�nde, hortumları kullanarak suyu veya �stenmeyen atığı en
kısa sürede tem�zler. Buradan aldığı bütün suyu veya �stenmeyen atıkları deposuna yüksek basınç özell�ğ�
sayes�nde aktarımını gerçekleşt�r�r. Suları ve atıkları seç�lm�ş olan alanlara götürüp uygun b�r yere boşaltımını
yapar.

V�danjör çalışması, santr�füj pompa �le b�rl�kte sıvıyı çekme gücü �le tankına doldurur. Yüksek çekme gücüyle
b�rl�kte katı ve tıkanmaya neden olan unsurları parçalar. Bu sayede kanal�zasyonlar açılarak normal akışına
devam eder.

Gölbaşı V�danjör Çeş�tler�

V�danjörler �nsan hayatı �ç�n oldukça öneml�d�r. Atık sulara ve tıkanıklıklara çözüm olan bu aracın üstünde
pompalar bulunur. Bu pompalar sayes�nde p�s suyu �ç�ne çekerek vakum s�stem�yle tem�zler. Kanal�zasyon
tıkanmalarına çabuk b�r şek�lde çözüm sağlayan Ankara Gölbaşı v�danjör, sayes�nde tem�z su taşımalarınızda da
aracımızı kullanab�l�rs�n�z.

Teleskop�k em�ş boomlu v�danjör (1)
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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)
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V�danjör k�ralarken bakımlarının yapıldığı ve güvenl� b�r kullanım sağlayacak mı d�kkat etmel�s�n�z. Uygun ve
bakımları yapılmış v�danjör seçt�ğ�n�zden em�n olmalısınız aks� halde �şlemlerde h�çb�r ver�m alamazsınız.
Standart v�danjör, teleskop�k em�ş boom v�danjör, kaset bom v�danjör olmak üzere, v�danjör çeş�tler�n� 3'e
ayırmaktayız.

Gölbaşı V�danjör Standart V�danjör

Genell�kle ev veya �ş yerler� g�b� alanlarda b�r�ken p�s atıkların ve k�rl� suların çek�m�nde kullanılır. Sadece atık
suların çek�lmes�n� sağlamakla kalmayıp aynı zamanda da Gölbaşı v�danjör, olarak suyun transfer ed�lme
aşamasında da kullanımını sağlamaktayız. Hayatınızın normale dönmes�n� sağlayarak sorunları da ortadan
kaldırmış olur. Bu yüzden çok fazla b�r şek�lde bu aracı çevren�zde görmen�z mümkündür.

M�n� T�p Komb�ne V�danjör (1)



M�n� T�p Komb�ne V�danjör (2)

M�n� T�p Komb�ne V�danjör (3)

Küçük t�p v�danjör olarak da b�leb�l�rs�n�z. Fossept�k çukurlarındak� ve kanallarda b�r�ken atıkları vakumlayarak
tem�zleme �şlem�n� gerçekleşt�r�r. Bu aracın depolayab�leceğ� atık m�ktarları düşük b�r sev�yeded�r. Fakat, rahat b�r
kullanımı olmasından dolayı en çok terc�h ed�len araçlar arasında yer alır.

Gölbaşı V�danjör Teleskop�k Em�ş Boom V�danjör

Teleskop�k em�ş bomu olan v�danjör, standart çeş�tte olan v�danjörlere göre daha �y� b�r �ş çıkarır. İçer�s�nde
barındırdığı teleskop�k boğum sayes�nde vakumla çekme �şlem�n� yaparken aynı zamanda da su pompalama
�şlem�n� aynı anda yapar. Her alanda kullanılan Gölbaşı v�danjör, tem�zl�k görevler�n� de en �y� şek�lde yapar.
Özel olarak üret�m� sağlanan teleskop�k em�ş bomu sayes�nde b�rçok �ş�n en �y� şek�lde ve en kısa sürede
üstes�nden gelerek sorunu g�der�r.

Güçlü olan vakum özell�ğ� ve basınçlı havası sayes�nde tıkanıklıkları kolay b�r şek�lde açar. Aynı zamanda tank
�çer�s�nde bulundurduğu basınçlı hava sayes�nde dışarıya hava ya da su pompalama görev�n� de yapar. Bu
sayede tıkanıklık açılmış olur ve sorun en �y�, uygun şek�lde çözülür.



Gölbaşı V�danjör Kaset Boom V�danjör

Adından da yola çıkab�leceğ�m�z g�b� daha çok kanal açma �şlemler�nde kullanılır. Kaset boğumu sayes�nde tıkalı
olan alana hava pompalama �şlem�n� gerçekleşt�r�r. Aynı �şlem� y�ne hava yolu �le haznes�ne çekerek tem�zleme
�şlem�n� gerçekleşt�r�r. Tem�z su taşıma �şlem�nde de kullanılan b�r v�danjör çeş�d�d�r. Tankın bünyes�nde yüksek
basınçlı su yan� b�r d�ğer adı �le kanal açma hortumu bulunur.
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Kaset T�p V�danjör (3)

Bu hortum fossept�k olan çukurlara gönder�l�r ve pompalanmaya başlayarak atıkları tem�zlem�ş olur. Kaset bomu
olan v�danjörler�n b�r d�ğer özell�ğ� �se �çer�s�nde tem�z su yıkama ve tem�z su transfer� g�b� özell�kler
bulundurmasıdır. Oldukça kullanışlı olan Gölbaşı v�danjör, aynı zaman da da çalışma �şlem� oldukça bas�tt�r.

Gölbaşı V�danjör İşlemler�nde V�danjörler�n Kullanım Alanları ve Görevler�:

Ev ve �ş yerler�nde meydana gelen tıkanmalar
Fabr�ka ve k�myasal atık tem�zl�ğ�nde
Tem�z su transfer�
Su kalıntılarını vakumlama �şlemler�nde
Atık suları ve de çevrey� atıklardan tem�zlemek
Şebeke s�stemler�nde meydana gelen tıkanıklıkları g�dermede
Kanal�zasyon açma veya tem�zleme �şlemler�nde
İnşaat alanlarında b�r�ken suların tem�zlenmes�nde kullanılır.

Bu g�b� veya buna benzer b�rçok sorunla karşı karşıya kaldığınızda Gölbaşı v�danjör, olarak son teknoloj�
ek�pmanlarımızla yaptığımız çalışmalarda en �y� ve uygun b�r şek�lde h�zmet ver�yoruz. Bu b�lg�ler sayes�nde
f�rmamızı güvenl� b�r şek�lde terc�h edeb�l�rs�n�z.

B�ze 0312 478 58 71 (pbx) numaradan arayab�l�r veya tekl�f formunu doldurup h�zmet alab�l�rs�n�z.

✅ V�danjör F�yat Pol�t�kası ✅ En Uygun V�danjör K�ralama F�yatları

✅ V�danjör H�zmet� ✅ Müşter� Memnun�yet�

✅ 7/24 İlet�ş�m ✅ 0(312) 478 58 71 (pbx)
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