
15.04.2023 22:31:00V�danjör K�ralama
Aşırı yağmur b�r�k�nt�ler�, sel baskınları, tıkanmalar ve taşma olayları yaşandığında, v�danjör k�ralama h�zmet�ne
�ht�yaç duyuluyor. Bununla b�rl�kte kış aylarında bastıran yağmurla b�rl�kte, p�s sular artıyor ve kanal�zasyonlar
dolarak her sene taşıyor. Hal böyle olunca v�danjör ş�rketler�, kanal�zasyonların, kanalların, logar ve fossept�k
çukurlarının taşmasında h�zmet sunuyor.

Kanal�zasyonlarda taşmalar �le b�rl�kte çevreye yayılan kötü koku, zamanla çevren�n k�rlenmes�ne ve �nsan
sağlığına etk� ed�yor. Şeh�rlerde veya kırsal alanlar da bu tür tıkanmaların yaşanmaması durumunda, düzenl�
olarak kanal�zasyonların tem�zlenmeler� ve çukurlarının boşaltma �şlemler�n�n yapılması gerek�yor.

V�danjör k�ralama da ev ve �ş yerler�nde k� kullanılan lavabo, banyo veya tuvalet tahl�ye boruları tıkandığında,
v�danjör taleb�nde bulunularak yardım almak gerek�r. Bu sayede f�rmaların uzman ek�pler� özel c�hazlarıyla �le
b�rl�kte gel�p, sorunlu alana hasar vermeden çözüm üret�r.

V�danjörler�n K�ralanmasında Çalışma Şek�ller� Nasıldır?

V�danjörler tıkanma durumu oluştuğunda tıkanan yerler�n açılab�lmes� �ç�n, özel olarak tasarlanmış, çeş�tl�
amaçlarla kullanılan, altyapı s�stemler� �ç�n gel�şt�r�lm�ş araçlardır. V�danjör k�ralama h�zmet�, genell�kle
altyapıların �şlev kazanması ve sorunlarının çözümü �ç�n terc�h ed�l�r.

Özdoğan Grup olarak, 6 ve 12 aylık süreçte �ht�yaçları g�derme kapsamında, v�danjör k�ralama sağlıyoruz. Tam
donanımlı komb�ne v�danjör, küçük t�p v�danjör ve kanal yıkama araçlarını h�zmet�n�ze sunmaktayız.

V�danjörler Hang� Önlemler İle Çalışır?

V�danjör k�ralama da v�danjörler genell�kle kanal�zasyon tem�zl�kler�nde kullanılır . Tüm mekânlar ve �nşaat
hal�ndek� yapıları �ç�n, tıkanıklık açma ve su b�r�k�nt�ler�n� yok etme h�zmet� ver�l�r.

V�danjörler�n K�ralanması İle Yapılacak İşler Nelerd�r?

V�danjör k�ralama h�zmet� alınarak yapılacak b�rçok �ş bulunuyor. Bu �şler genell�kle alt yapı temel�nde yer alan su
ve sıvı, k�r ve p�sl�klerden oluşan tıkanıklıkları açmak üzer�ne k�ralanıyor. Ülkem�zde b�rçok �l ve �lçede bulunan
hastaneler, oteller, �nşaat alanlarında, fabr�kalarda, endüstr�yel tes�slerde ve kanal�zasyon altyapısının
bulunmadığı kırsal alanda gerek duyulur.

V�danjör k�ralama h�zmet� veren f�rmaların h�zmetler� arasında; altyapı bakım ve tem�zl�k operasyonları yer alır.

V�danjör K�ralama H�zmet� Hang� Bölgeler de Terc�h Ed�l�r?

V�danjör k�ralama h�zmet� genell�kle küçük yerleş�m yerler�nde ve kanal�zasyon hatlarının olmadığı bölgelerde
alınır. Bu �şlemler genell�kle fossept�k kuyularının vakumlu araçlarla em�l�p açılması şekl�nde olur. V�danjör
k�ralama h�zmet� genell�kle fossept�k kuyularında bulunan ve b�r�ken, �nsanların veya çalışmalardan doğan
atıklarının tem�zlemes� �ç�n gerekl� olur. Bu atıkları çekmek �ç�n �şlem yapan v�danjörler�n d�ğer görev� de,
şeh�rlerde yer alan lağım atıklarının da tem�zlenmes�d�r.

V�danjör K�ralama H�zmet�n�n Çevreye ve Suya Faydası Ned�r?



V�danjör araçları genell�kle �çer�ğ�nde emme borusu olan ve atıkları depolamak �ç�n, aracında tank ve santr�füj
pompası olan araçlardır. V�danjör k�ralama h�zmet� �le b�rl�kte şeh�rlerde oluşan p�s ve tehl�kel� atıklar tamamen
tem�zlen�r. V�danjör teknoloj�s� gereğ�ne uygun olarak, alt yapısı tam oturmayan, yerleş�m yerler�nde ve sanay�
bölgeler�nde h�zmet ver�r. V�danjör k�ralama h�zmet� sadece atık su boşaltımı �ç�n kullanılmaz.
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Bu k�ralama h�zmet�nde, atık suları arıtma �le b�rl�kte tes�sler�n�n �şlet�lmes� ve devreye alınması sağlanır. Ayrıca
çamurlarının aktarılmasında da h�zmet ver�r. V�danjörler özell�kle fossept�k kanal tıkanmasında sorun çözerler.
Bunun yanında şeh�rlerde süregelen altyapı problemler� çözerler. Bu genell�kle tem�z su taşımacılığı şekl�nde
olur. Bu araçlar şeh�rde oluşan yoğun yağış sebepl� taşkınlıklardan doğan, b�r�k�mler� önlemede kullanılır.

V�danjör K�ralama Yaparken Hang� Noktalara D�kkat Ed�lmel�d�r?

V�danjör k�ralama yaparken d�kkat ed�lmes� gereken b�rçok nokta bulunur. Özell�kle oluşan probleme uygun
v�danjörü seçmek gerek�r. Uygun v�danjör seç�m� problem�n g�der�lmes�nde en öneml� noktadır. Böylece �şlemler�n
ne kadarlık b�r zaman �çer�s�nde b�teceğ� planlanab�l�r.

Sonrasında d�kkat ed�lecek noktada uygun ve tüm özell�kler� bünyes�nde bulunduran, v�danjör k�ralama h�zmet�
alınacak f�rma bel�rlenmes�d�r. Bu adımda genell�kle problemlerde güven�l�r ek�pmanları kullanan ve düzgün
yapıları bulunan, �ş planlarının aksama olmadan �lerlemes� gerek�r.

V�danjör K�ralama H�zmet� Operasyonları Nelerd�r?

V�danjör k�ralama h�zmet�nde b�rçok özell�k vardır. Bunlardan en öneml�s�, fossept�k çek�m�d�r. Sonrasında, ev ve
kanal tıkanıklıklarını açma g�b� b�rçok kullanım alanları vardır. Ülkem�zde beled�yeler�n alt yapı çalışmaları
sürüyor ve beled�yeler bu çalışmalara büyük önem ver�yorlar.

V�danjör Araç ve Ek�pman K�ralama

Bundan dolayı v�danjörlere duyulan �ht�yaç büyük oranda artıyor. Böylel�kle v�danjörler alt yapılarının
çalışmasında destek sağlayan en öneml� araçlardan b�r� hal�ne gelm�ş oluyor.



V�danjörler atık kanallarının açılmasının yanında, su baskınlarının oluşturduğu taşların tem�zlenmes�nde, büyük
önem kazandı. Ayrıca büyük küçük tüm mekânların tem�zlenmes� g�b� alanlarda b�le v�danjörler kullanılıyor.

V�danjör K�ralama H�zmet� Neden Öneml�d�r, Neye Göre Bel�rlen�r?

K�ralık v�danjör b�rçok alanda talep ed�l�r ve �şlerde kullanılır. V�danjör k�ralama h�zmetler� �şlem�n�n en büyük
yararı satın almaktan daha avantajlı ve düşük mal�yetl� olmasıdır. V�danjör k�ralama aşağıda yer alan durumlar
terc�h ed�l�yor:

Tüm alanlarda oluşan ve önlenemeyen evsel atıkların toplanması ve tem�zlenmes� g�b� organ�zasyonlarda,
İnşaat ya da toplu alanlarda oluşan, atık suların tem�zlenmes� g�b� durumlarda,
Sağanak yağışlı yağmurlu havalarda, oluşan yağmur b�r�k�nt�ler�n boşaltılması ve tahl�yes�nde,
B�rçok nedenden oluşan k�myasal atıkların sağlıklı b�ç�mde tahl�ye ed�lmes�nde,
Fossept�k kuyularının �ç�ndek� atık ve k�myasalların tem�zlenmes� ya da açılması durumunda,
Sokaklarda yer alan Rögar kapaklarında yaşanan tıkanıklıklar sonucunda ortaya çıkan problemlerde,
Tem�z su taşımacılığı g�b� �ht�yaçlarda kullanılır.

V�danjör K�ralama H�zmetler�nde Sağlanan Faydalar Nelerd�r?

V�danjör k�ralama h�zmetler�nde en büyük mal� fayda, satın alınmasından z�yade az mal�yetl� olmasıdır. K�ralama
yaparak normal satın almada ortaya çıkan b�rçok mal�yet önlenm�ş olur.

V�danjör K�ralama İht�yacın da Bölge Alanları Nereler�d�r?

V�danjör k�ralama �ht�yacın da bölge alanları şu şek�lded�r:

Şeh�rler de tıkanan veya taşan kanal�zasyon kanallarının açılmasında kullanılır,
İnsanların yoğun olduğu bölgelerde toplu ve sürekl� kullanımlar sonucunda yaşanan tıkanıklıklarda,
beled�yeler�n v�danjör desteğ� talep etmes� �le kanalların açılmasında,
Şeh�rler de yaşanan altyapı problemler�nde,
Kar ve yağmur g�b� ş�ddetl� yağış olan bölgelerde, oluşan tıkanıklıklar sonrası taşmalarda, v�danjörlere �ht�yaç
duyulur.

Bununla b�rl�kte altyapı yeters�zl�ğ�nden dolayı kanallarda sorunlar olur. Dolan kanal�zasyonlar �ç�n, v�danjör
k�ralama h�zmet� alınarak, taşan sular çek�l�r. V�danjör k�ralama h�zmet� genell�kle yaşam alanlarında �nsanların
kullandığı tuvalet, lavabo ve banyo g�der yerler�n�n toplanma alanlarında kullanılır. Bu tür durumlarda probleme
uygun v�danjör k�ralama h�zmet� alınmalıdır.

K�ralık V�danjör Kullanım Alanlarına Neye Göre Değ�ş�r?

V�danjörler�n �şlevler�ne göre b�rçok çeş�d� vardır. Bunların başında standart t�p v�danjörler gel�r. Ufak boyutlarda
yer alan standart t�p v�danjörler, genell�kle rögar kapaklarında meydana gelen tıkanmaları açmak �ç�n kullanılır.

Sonrasında yapısında oluşan şek�l küçüklüğü b�rl�kte daha az m�ktarda sıvı ve atık çek�m� yapılması �ç�n kullanılır.
V�danjör k�ralama h�zmet�nde yer alan d�ğer çeş�tler� �se, komb�ne v�danjörlerd�r. Bunlar genell�kle kanalların
tem�zlenmes�nde kullanılır. Vakum özell�ğ� �le p�s ve k�rl� suları, �ç�nde bulunan tanka doldurarak, kanalın
tem�zlenmes�n� sağlar.



Teleskop�k Em�ş Boomlu V�danjörler Nelerd�r?

V�danjör k�ralamada bu araçlar alt yapı problemler�nde terc�h ed�len v�danjör türüdür. Teleskop�k em�ş boomlu
v�danjörler, yüksek tank ve taşıma kapas�teler�ne bağlı olarak çalışır.

Kuka V�danjörler� K�ralama

V�danjör k�ralama h�zmet�n de kuka v�danjörler�n k�ralama amacı da, tem�zlenecek olan kanalın �ç�ne yerleşt�r�l�r.
Bununla b�rl�kte basınçlı su uygulaması yapılır. İçer�s�nde bulunan tazy�kl� suyun �t�c� özell�ğ� vardır. Bu sayede su
�le tem�zleme �şlem� yapar. Yüksek basınçlı suyun etk�s� �le b�rl�kte kanal tıkanıklıkları açılır.

K�ralık V�danjör H�zmet� Talep Özell�kler� Nelerd�r?

K�ralık v�danjör h�zmet�, günümüzde b�rçok toplumsal meseleler g�b� büyük talep görür durumdadır. Ülkem�zde
açılan ve �nşaatları yapılan b�rçok kafe, restoran ve otel g�b� �şletmeler vardır. İşletmeler�ne devam ett�kler�nde
oluşan sorunlar �ç�n v�danjörler devreye g�rer ve terc�h ed�l�r.

Yen� b�na ve konutların yapımında �nşaat temeller�n�n atılması �le b�rl�kte k�rl� atık ve su b�r�k�nt�ler� oluşur. Bu
suların çek�m�, konusunda v�danjör h�zmet� alınır. Ayrıca büyük fabr�kalardak� k�myasal atıklar �ç�nde k�ralama
h�zmet� terc�h ed�l�r. V�danjör k�ralama h�zmet�n�n en büyük faydası tem�zl�k �şlem�nden sonra �şlere da�r rapor
tutulmasıdır.

V�danjör K�ralama Yaparken Araçlarda Neye D�kkat Ed�lmel�d�r?

V�danjör k�ralama h�zmet�n� sorunsuz almak �ç�n, f�rma araştırması yapılır. Burada öneml� olan, �şlemler�n
aksamadan �lerlemes�n� sağlayacak araçlara sah�p f�rmalar bulunmasıdır. V�danjör k�ralama da özell�kle uygun
donanım özell�kler� olan araçlar seç�lmel�d�r. Yaşanılan problem�n çözülmes�nde kullanılacak ek�pmanlar
bulunmalıdır. Alt yapı sorunları �ç�n uygun v�danjör seç�m� yapıldıktan sonra, sürec�n tamamlanma planı yapılır.

V�danjör K�ralama Yaparken Anlaşmada Olması Gereken Ek�pmanlar ve Noktalar
Nelerd�r?

F�rma anlaşmasının ve uygulanmasının ardından, v�danjör k�ralama f�yatlarını �y� hesap etmek gerek�r. Ayrıca
araçların bakımları araştırmalıdır. V�danjör k�ralama h�zmetler�nde kanal açma ve kanal tem�zleme �şler�nde
genell�kle, kanallar görüntülenerek �şlemler yapılır. V�danjör h�zmet� �ç�n bazı f�rmaların mob�l ek�pler� bulunur.
Genell�kle su kullanımlarında veya altyapılar da b�l�nçs�z yöntemler kullanılıyor. Bunlar problem� çözmek yer�ne,
sokak ve konutlar da dâh�l b�rçok tes�satın zedelenmes�ne neden olur. Ayrıca tam olarak h�zmet alınmadığında,
geç�c� çözümler sorunu sadece bell� b�r süre durdurab�l�r. Bu da sürekl� artan yüksek mal�yetlere ve beraber�nde
daha büyük sorunlara neden olur.
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V�danjör K�ralama h�zmetler�nde en öneml� nokta, yen� nes�l teknoloj�k ek�pman desteğ� almaktır. Bu ek�pmanlar
�le b�rl�kte doğru çalışmalar yapılarak, en doğru teşh�s konulur. Teşh�sler bel�rlend�ğ�nde kontrollü b�r şek�lde süreç



devam ed�lmel�d�r. V�danjör k�ralama �ç�n yapılacak anlaşmada, mutlaka v�danjör ve h�zmet� veren personel�n
yeterl� ek�pman kullanımına sah�p olmasıdır. İşlem�n tam anlamıyla çözülmes�nde, f�rmadan mutlaka güvence
alınmalıdır. H�zmet �ç�n k�ralanacak araçların yeterl� güce sah�p olup olmadığı konusunda b�lg� alınmalıdır.

V�danjör K�ralama H�zmet�nde Araç Bakım Özell�kler� Nelerd�r?

V�danjör k�ralama h�zmet�nde en öneml� noktalardan b�r� de, f�rmanın per�yod�k bakım h�zmet� vermes�d�r. İş
güvenl�ğ� ek�pmanları �le b�rl�kte d�ğer araç ve evraklarının uygunluğu öneml�d�r. V�danjör, kanallar ve fossept�k,
lağım çukurları g�b� p�s su tıkanıklıkları açmak �ç�n kullanıldığından, her şey�n prosedürlere uygun olması ve
kullanılması gerek�r.

V�danjör K�ralama H�zmet� Araç ve Personel Özell�kler� Nasıl Olmalıdır?

V�danjör k�ralama h�zmetler� alınırken terc�h edenler�n ş�rketler�n geçm�ş�n� ve kurumsallığına mutlaka d�kkat
etmes� gerek�r. F�rmaların sağladığı çözümlerde, özel araçlarla �le b�rl�kte eğ�t�ml� personeller olmalıdır. Ac�l
�ht�yaçlara yönel�k k�ralık v�danjör araçları bulmak artık çok kolay. Çünkü haftanın her günü f�rmaların h�zmet
ver�yor olmaları, �ht�yaç sah�pler� açısından büyük b�r avantaj.

V�danjör K�ralama H�zmet� Ne Şek�lde Yapılır?

V�danjör araçları günlük, haftalık veya aylık olarak k�ralanab�l�yor. Genell�kle v�danjör k�ralama h�zmetler�nden
yararlananlar kamu kurumları, hastaneler, avmler, okullar, fabr�kalar, mağazalar g�b� �nsanların farklı amaçlar �le
b�r araya geld�ğ� yerlerde, komb�ne kanal tem�zleme araçlarını k�ralarlar.

V�danjör K�ralama F�yatları Ned�r

V�danjör k�ralama f�yatları genell�kle bazı özell�klere bağlı olarak bel�rlen�r.
Bunlar şu şek�lded�r:

İht�yaca göre değ�şen v�danjör çeş�tler� ve özell�kler, kanal açma veya d�ğer �şlemler�n boyutu,
Tıkanıklar veya d�ğer �ş�n tamamlanma süres� g�b� sebeplerden dolayı mal�yetler değ�ş�r.

V�danjör K�ralama F�yatları Nasıl Bel�rlen�r?

V�danjör k�ralama f�yatları �ht�yaca göre, k�ralanan v�danjörler�n çeş�tler�ne, �şler�n boyutu ve süres�ne, �ş�n
tamamlanma zamanına göre bel�rlen�r. V�danjöre k�ralamada pek çok farklı model ve araçlar bulunur.

V�danjör K�ralama F�yatları Bel�rlemede Unsurlar Nelerd�r?

V�danjör k�ralama h�zmet�nde v�danjör f�yatları v�danjörler�n kullanım alanlarında şöyle bel�rlen�r. İş�n yapıldığı
yerde bazen otoparklar bulunur. Bu otoparklara büyük v�danjörler g�remez. Bundan dolayı daha küçük çalışma
alanlarında küçük v�danjörler k�ralanır.

Küçük v�danjörler�n mal�yetler� de haftalık ve aylık durumlarda uygun olab�l�r. Yan� v�danjör �ht�yacı gerçekleşecek
olan yere ve ac�l olmasına göre f�yat bel�rlen�r. V�danjör k�ralama da özell�kle, tem�zleme ve tahl�ye �şlem�n�n nasıl
yapılacağı hakkında b�lg� alınmalıdır.

V�danjör K�ralama F�yatlarında H�zmet Bel�rleme ve F�rma Güvences�



V�danjör k�ralama h�zmet� alırken k�ş�ler veya kurumlar, ortalama olarak farklı f�yatta v�danjör k�ralama h�zmet�
bulab�l�r. Burada öneml� olan, yapılması �stenen �ş�n en doğru ve sorun teşk�l etmeyecek şek�lde yapılmasıdır.

V�danjör K�ralama da Araç Donanımları;

Ş�ddetl� yağmur veya kar yağışı şeh�rler�n en büyük kâbusudur. Yağan yağmurdan er�yen kardan kaynaklanan
sular, kent� hemen hemen felç eder. Bu sulardan en çok etk�lenen yollardır. Yollardan taşan sular kanallara g�rer.
Kanallar bu suların fazlalığından taşar. Taşan sular �le b�rl�kte sadece yollar değ�l, tüm şeh�r altyapıları etk�len�r.
Evler, dükkânlar, �şyerler� hem kötü kokuya hem de sel baskınlarına maruz kalab�l�rler. Ayrıca taşan sular şehr�n
elektr�k tes�satlarına ve su kullanımına da engel olur. V�danjör kullanımı şehr�n bu hale gelmemes� �ç�n kullanılır.

V�danjör K�ralama H�zmet� Yağmur ve Su Taşkınları İl�şk�s� Ned�r?

Özell�kle yağmur suları b�r�k�p kanallara yayıldığında, artık etrafa kötü koku yayan lağımlar hal�ne gel�r. Bu sorun
sadece bulunduğu alanı değ�l, yakın yerlerde de h�ssed�l�r. Çek�lmeyen yağmur suları beraber�nde çamurların
oluşmasını get�r�r. Bu durumda v�danjörler b�r�km�ş yağmur sularını çekerek, çamurların, kötü kokunun ve alt
geç�tler�n araç traf�ğe açılmasına sağlarlar.

V�danjör K�ralama H�zmet� Hang� Tehl�keler� Sonlandırır?

Şeh�rler de oluşan atıklar, su b�r�k�nt�ler� ve kanal�zasyon sorunları b�rçok çevresel tehl�keye sebep olur. Bu
tehl�keler genell�kler su baskınlarıdır. Depolar, �şyerler� evler bu su baskınlarına maruz kaldığında, v�danjör
k�ralama ya da v�danjör h�zmet� alırlar. Bu h�zmetler �le b�rl�kte b�r�ken sular, vakumlu pompalar sayes�nde
çek�lerek tahl�ye ed�l�r.

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 her an onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

V�danjör araçları bu olaylardan dolayı su, atık su g�b� durumlar �ç�n, gerekl� donanıma sah�pt�r.

Özdoğan Grup olarak, teknoloj�n�n son donanımlı ek�pler� �le b�rl�kte, alt yapı çalışmalarında, okullarda, evler de
ve tüm alanlarda v�danjör h�zmet� ver�yoruz.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/v�danjor-k�ralama/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/vidanjor-kiralama/

