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Ankara’nın büyük semtler�nden b�r� olan Keç�ören, ülkem�z�n metropol b�r �lçes�d�r. Yaşayan �nsan sayısıyla doğru
orantılı atık b�r�k�m� de Keç�ören g�b� yüksek nüfuslu olan yerleş�m yer�nde oldukça fazladır. Bu nedenle gerek
bakım gerekse tıkanıklık sorunlarında kanal, fossept�k kuyusu ve lağımlarda büyük v�danjör araçları kullanılır.
V�danjörler, alt yapılarla �lg�l� tüm �şlemlerde kolaylık sağlayan son teknoloj� vasıtalardır.

Keç�ören V�danjör Ned�r, V�danjör Araçları Kullanımı

Fransızcadan d�l�m�ze ‘v�danjör’ olarak geçen bu kel�men�n Türkçe karşılığının santr�füj pompalı kamyon ya da
vakumlu tanker olduğu söyleneb�l�r. Kamyon şekl�ndek� bu araçların yer altına �nen b�r hortumu, basınç/vakum
pompası ve atıkları depo eden b�r tankı bulunur. Keç�ören’de merkez� yerlerde kanal�zasyonlarda, daha kırsal
bölgelerde de fossept�k (lağım) kuyularında bu araçlar kullanılab�l�r. Araçların kullanımı �le tem�zl�k ve tıkanıklık
açma �şlemler� uygulanab�l�r. Keç�ören v�danjör tüm rögarlar tem�zlemes�nde kullanılab�leceğ� g�b� evlerde
kullanılan, tuvalet ve mutfak g�derler�n�n temel hatlarında oluşan sorunlarda da kullanılarak kolay b�r çözüm aracı
olab�l�r.

Keç�ören V�danjör Nasıl Çalışıyor?

F�rmamızın sunduğu son teknoloj� �le donatılmış v�danjör araçları, deney�ml� ve �ş�n�n uzmanı personeller
tarafından kullanılarak lağım kuyularında b�r�ken çamur, evsel ve endüstr�yel tüm atıkların yok ed�lmes�n� sağlar.
Tıkalı olan veya tem�zlenmek �stenen bölgeye v�danjör aracından uzanan hortum yerleşt�r�lerek gerekl� �şlem
yapılır. Vakum �la su basıncı kullanılarak etraf k�rlet�lmeden, kısa süre �çer�s�nde; kanalda/kuyuda bulunan atıklar,
balçık b�r�k�mler� ve k�rl� sular v�danjör tankına gönder�l�r. Keç�ören v�danjör araçları kullanılarak, daha tem�z b�r
altyapıya sah�p olunab�l�r.

Keç�ören V�danjör Kullanmanın Avantajları

Kanal�zasyon tem�zl�ğ� b�lg� ve tecrübe gerekt�ren, �nsan gücü �le yapılması zor b�r �şt�r. İnsan hayatını olumsuz
etk�leyecek bakter� ve v�rüs barındıran bu kanallar ve çukurlar atık dolu yerlerd�r. Bu atıkları tem�zlerken araç
kullanılması hem madd� hem manev� olarak fayda sağlar. B�zler bu araçları ekonom�k olarak h�zmet�n�ze sunar ve
personel desteğ� ver�r�z. Keç�ören v�danjör h�zmet�m�z hem araçları hem de araçları kullanacak ustalarımızı
kapsar. Bu h�zmet� alarak semt�n�zde ya da ev�n�zde oluşan tüm tıkanıklıklardan ve p�s kokulardan
kurtulab�l�rs�n�z.

Keç�ören V�danjörün Başlıca Kullanım Alanları

Tam donanımlı v�danjör araçları deney�ml� personeller tarafından kullanılan bu araçlar pek çok yerde çalışmalar
gerçekleşt�r�r. Bunlardan bazıları;

• Fossept�k (Lağım)Çukurları: Kırsal bölgelerde atık şebeke ağı bulunmaz. Buralarda atıklar ve k�rl� sular
fossept�k kuyuları den�len lağım çukurlarında b�r�k�r. V�danjörün buralarda kullanılması bu küçük yerleş�m
bölgeler� �ç�n öneml�d�r.



• Rögar ve Kanal�zasyon: Rögar (logar) ve kanal�zasyonlarda süregelen tıkanıklıklar ve b�r�ken çamurun düzenl�
olarak tem�zlenmes� gerek�r. Buralarda b�r�ken atıklar zor tem�zlen�r ve oldukça m�krop barındırırlar. Bu nedenle
v�danjör araçlarının kullanılması en doğru seç�md�r.

• Otel, kafe ve restoranlar: Kullanılmış yağların, yemek artıklarının borularında gezd�ğ� bu mekanlarda da v�danjör
h�zmet� �ht�yacı doğab�l�yor. Özell�kle bu konuda Keç�ören v�danjör araçlarının kullanılması gerek�yor. Oldukça
kalabalık olan bu semtte çok sayıda kafe ve restoran mevcut.

• Arama kurtarma: Nad�ren de olsa sel, doğal afet g�b� durumlarda v�danjör araçlarına �ht�yaç duyab�l�r. Özell�kle
kar yağışının yoğun olduğu yerlerde oluşacak b�r afette, karın er�mes�yle artan su akışı v�danjör kullanılarak
azaltab�l�r.

Ve tehl�kel� ve yabancı maddeler olarak sıralanab�l�r. Bu sayede sanay� bölgeler� ve büyük laboratuvar, k�myasal
madde kullanan kuruluşlarda gerek duyulan bu h�zmet �le �nsan sağlığına zararlı maddeler ve bu maddeler�n
karıştığı atık sular farklı bölgelere v�danjör araçları �le taşınır.

Keç�ören V�danjör H�zmet�

Ankara genel�nde kanal�zasyon hattı, fossept�k kuyuları, lağımlar g�b� altyapısal s�stemler�n tümüne v�danjör
araçları �le tem�zl�k sağlayan kuruluşumuz, tecrübel� personeller �le çalışarak çevren�n tem�zl�ğ�n� sağlar. Oldukça
uygun f�yatlara Keç�ören v�danjör h�zmet� alab�leceğ�n�z f�rmamıza �let�ş�m b�lg�ler�m�z üzer�nden kolaylıkla
ulaşab�l�rs�n�z. K�rl� sulardan, çevrey� k�rleten p�s kokudan bunaldıysanız; kırıp dökmeden kolaylıkla ve teknoloj�
yardımıyla lağım tem�zl�ğ� sağlayan v�danjör araçlarımızdan ve araçların kullanımını sağlayacak ek�b�m�zden
h�zmet alab�l�rs�n�z.

Keç�ören V�danjör �le Her Yerde V�danjör H�zmet�

Ankara’nın kalabalık �lçeler�nden Keç�ören’�n Etl�k, Şenl�k, Ufuktepe, Kalaba, Sanatoryum, Şeh�tkub�lay, Bağlum,
Aktepe, Esertepe dah�l tüm mahalleler�ne v�danjör araçlarımızı gönder�yoruz. Keç�ören v�danjör seçeneğ�m�zle
çevren�z�n daha tem�z kalmasını ve altyapınızın kolay kolay tıkanmamasını sağlıyoruz. S�z de Keç�ören �lçes�nde
�kamet ed�yor ve ‘b�r v�danjör aracına �ht�yacım var' d�yorsanız deney�ml� personeller�m�zden ve son teknoloj�
v�danjör vasıtalarımızdan faydalanmak �ç�n hemen b�zler� arayab�l�rs�n�z.
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