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Başkent�n metropol �lçes� Yen�mahalle'de b�rçok farklı amaçla kullanılan konut mevcuttur. Nüfus bakımından
oldukça kalabalık olan bu �lçede atıkların sık sık kanal�zasyonları ya da fossept�k kuyularını tıkaması çok olası b�r
durumdur. Beled�yen�n görev� dışında oluşan tıkanıklıklarda, bu hatlarda yapılacak olan genel tem�zl�kte özel b�r
kanal tem�zleme f�rmasından v�danjör aracı yardımı alab�l�rs�n�z. F�rmamız Yen�mahalle v�danjör araçlarının yanı
sıra bu araçlarla s�zlere rögar tem�zl�ğ� ve tıkanıklık açma h�zmet� verecek olan personellerle destek ver�r.

Yen�mahalle V�danjör H�zmet� Ned�r?

Genel amacı kanal�zasyon tem�zl�ğ� yapmak olan v�danjör; boru, santr�füj pompası ve tanktan oluşan b�r araçtır.
Kanal�zasyon tem�zl�ğ� yanı sıra fossept�k kuyuları, lağım çukurları ve tuvalet-banyo �le mutfak hattının ana
g�derler�n�n tem�zl�ğ�, buralardak� tıkanıklıkların g�der�lmes� �şlemler�n� sağlar.

Büyük b�r �lçe olan Yen�mahalle' de olası her durumda b�rden çok k�ş�ye v�danjör h�zmet� sağlayab�lmektey�z.
Yen�mahalle v�danjör araçlarımızla p�s kokulardan kurtulmanız, g�derler� rahatlıkla kullanmanız artık çok kolay.
Profesyonel ek�b�m�zdek� ustalar tarafından gün dolmadan tüm tıkanıklık açma �şlemler� hızlı şek�lde çözüme
kavuşturulur.

Yen�mahalle V�danjör Neden Terc�h Ed�l�r?

Olumsuz b�r durumda tıkanan kanallar neden�yle günlük yaşantımızda aksamalar yaşanab�l�r. Tıkanma sonucu
akan su ve atıklar tıkanıklığın olduğu bölgede b�r�kerek çevre k�rl�l�ğ�ne neden olur. Bu k�rl�l�klerden b�r� görüntü
d�ğer� hava k�rl�l�ğ� olarak boy göster�r. Tıkanıklık yaşanan ortamdan havada oldukça p�s kokular gez�n�r. Böyle b�r
durumda tek çare tıkanıklığın g�der�lmes�d�r.

İnsan gücü �le yapılması hem zor hem de sağlıksız olan bu �şlem v�danjör araçları �le çok kolay şek�lde yapılab�l�r.
S�z de çevreye daha fazla rahatsızlık vermeden ve kötü kokulara maruz kalmadan kanalınızın tem�zlenmes�n�
�st�yorsanız Ankara’nın her yer�ne h�zmet veren f�rmamıza ulaşab�l�rs�n�z.

Yen�mahalle V�danjör �le Tıkalı Kanal Açma

Kullanmayı b�len k�ş�ler tarafından kanal tem�zl�ğ� ve tıkalı kanalların açılmasında kullanılan kamyon benzer�
vasıtalara v�danjör den�l�r. Tıkanmış b�r kanalı açmak �ç�n öncel�kle tıkalı olan noktaya, v�danjör boruları
uzatılmalıdır. Basınçlı su kullanılan s�stemlerde borudan etk�l� basınç gönder�lerek tıkanıklık olan bölgedek�
tıkama etmenler� parçalara ayrılmalıdır.

Parçalara ayrılan atıklar vakum s�stem� �le v�danjörün deposuna gönder�lmel�d�r. Böylel�kle tıkalı bölge açılmış ve
tıkamaya sebep olan nedenler boru hattından uzaklaştırılmış olacaktır. Buradak� öneml� nokta v�danjörün
kullanıcısının tecrübel� olması gerekt�ğ�d�r. Yen�mahalle v�danjör h�zmet�m�zde s�zlere v�danjör operatörlüğü
yapacak olan personeller�m�z bu konuda oldukça gel�şm�şt�r.

Yen�mahalle V�danjör Kullanım Alanları

Kırsal bölgelerde bulunan fossept�k kuyuları tem�zl�ğ�nde büyük önem arz eden v�danjörler�n çok sayıda kullanım
alanı vardır. B�rçok yönteme göre avantajlı bu h�zmet �le çevre m�mar�s� bozulmadan, beton kırma g�b� �şlemler
olmadan da kolaylıkla kanal bakımı ve tem�zl�ğ� yapılab�l�r, farklı boyutlardak� tıkanıklıklar rahatlıkla açılab�l�r.
Rögar ve kanal�zasyonların olası k�rl�l�k durumlarında bu son teknoloj� araçlar hızlı çözümler sunar. Fabr�ka ya da



sanay�ler�n k�myasal atıklarının ortamdan uzaklaştırılması da y�ne v�danjörlerle güven�l�r şek�lde yapılır. Tüm
kanal�zasyon �şlemler�n�zde b�r telefonla Yen�mahalle v�danjör h�zmet�m�zden s�zler de faydalanab�l�rs�n�z.

Yen�mahalle V�danjör Avantajları

Basınç s�stemler� �le büyük çöp öbekler�n� parçalayab�len ve vakum sayes�nde ortamdan uzaklaştıran v�danjörler
son teknoloj� araçlardır. Herkes�n göz ardı ett�ğ� fakat günlük yaşantımızda lavabo, tuvalet, banyo ve mutfak
olarak karşımıza çıkan g�derler�n uzandığı ana noktalar kanallardır. Bu kanalların tıkanması hayatın �şley�ş�nde
büyük aksaklıklara neden olab�l�r. Fakat v�danjör araçları �le kısa sürede açılan bu tıkanıklıklar, artık günümüzde
büyük sorun teşk�l etmezler.

Çünkü v�danjör �le lağım çukurları kısa sürede tem�zlen�r, çevrede güvenl�k önlemler� alınmasa dah� b�r kaza
yaşanma olasılığı düşer, �ş mak�neler� kullanılarak gürültü ve kırık asfaltlara neden olunmaz. Bu nedenle v�danjör
araçları tüm yerleş�m yerler�ndek� alt yapı s�stemler� �ç�n öneml� vasıtalardır. Ve f�rmamız sayes�nde Yen�mahalle
v�danjör araçları �le daha tem�z ve huzurlu olacaktır.

Yen�mahalle V�danjör H�zmet�

Ankara’nın her �lçes� g�b� Yen�mahalle’ ye de kanal�zasyon ve fossept�k kuyuları tem�zl�ğ�nde h�zmet ver�yoruz.
Yen�mahalle’n�n her noktasına, �ht�yaç anında tem�n edeb�leceğ�m�z v�danjör araçlarımız ve bu araçları kullanacak
olan personel�m�z mevcuttur. Yen�mahalle v�danjör h�zmet� �le bu �lçede bulunan Beştepe, Demetevler, Turgut
Özal, Kardelen, Kentkoop, Ost�m, İved�k mahalleler�ne ve d�ğer tüm mahallelere profesyonel kanal tem�zleme
h�zmet� vermektey�z. Bu h�zmetten en uygun f�yatlara yararlanmak �ç�n b�zler� aramanız yeterl�d�r.
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