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Komb�ne kanal tem�zleme aracı genel olarak b�rçok yönde problemlere h�zmet ver�yor. Bunlardan �k� kanala
veya çukura yüksek derecede suyu pompalar. Suyu pompalaması sonucunda ş�ddetl� b�ç�mde kanal açılır. Sonra
k� �şlem de kanalı açılmasıdır. D�ğer sorun çözmes� de kanala yüksek derecel� vakum yapar. Böylece kanalda yer
alan p�sl�kler� vakumlayarak atık tankın �ç�ne çeker.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Aracı H�zmet Alanları Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zleme aracı h�zmet alanları genell�kle, organ�ze sanay� bölgeler�, büyük alışver�ş
merkezler�, metrolar, tünel ve tünel yapımları, çeş�tl� �nşaat alanları, büyük depo alanları ve faal�yet gösteren
fabr�ka alanlarıdır.

Komb�ne kanal açma araçları genell�kle (Kuka) d�ye adlandırılır. Bunlar tıkanan kanal�zasyon kanallarını açma
�ç�n basınçlı su uygularlar. Ve bunun �ç�n tasarlana ve ek�pmanlar �le donatılmış araç üstü kanal açma araçlarıdır.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Aracı Temel Özell�kler� Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zleme aracı temel özell�kler nelerd�r d�yecek olursak, üzer�ne sab�t olarak monte ed�lm�ş olan
su tankının hacm� gen�şt�r. Bu araçlar taşıtın �çer�ğ�nde yer alan d�ng�l ve azam� yük ağırlığı hesaplanarak
üret�lm�şt�r. Komb�ne kanal tem�zleme aracı genell�kle kanal yıkama �ç�n kullanılır. Bunun dışında da kanalların
�ç�nde yer alan atık em�ş� sağlamak �ç�n de gel�şt�rm�şt�r. Bu �şlem de yüksek basınçlı su s�stem� yaratarak, kanal
hattı �çer�s�nde bulunan atıkların parçalanmasını sağlanır.

Parçalama �şlem� �le atıkların rögar bacalarına sürüklenmes� sağlanır. Sonrasında tahl�yes� sağlanan bu atıkların
vakum s�stem�yle em�lmes� gerçekleş�r. Sonun da hattın tamamen tem�zlenmes� sağlanmış olur. Komb�ne kanal
tem�zleme araçlarında bazı zamanlar da �ş�n şekl�nde göre kuka aracı seç�leb�l�yor. Araçların �ç�nde bulunan
tazy�kl� su �le b�rl�kte tıkanık olan bölge açılab�l�yor.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçları İht�yaç ve Kullanım Alanları Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zleme araçları �ht�yaç ve kullanım alanları nelerd�r? Bazı durumlar ve problemler de
genell�kle her �k� araca �ht�yaç duyulab�l�r. Bu araçlar genell�kle v�danjör ve kuka aracının b�leşmes� şekl�nde olur.
Komb�ne kanal tem�zleme araçları, tem�zleme aracı olarak kullanılsa da vakumlama veya yüksek basınçlı kanal
açma özell�kler� vardır. Bu özell�kler�nden dolayı araçlar b�rl�kte ve ayrı ayrı çalıştırılab�l�r.

Kanal açma araçları ülkem�zde b�rçok farklı alanda kullanılır. Şeh�rleşmeler sonucunda alt yapı s�stemler�nde
özell�kle kullanılır. Komb�ne kanal açma araçları �çer�s�nde yer alan özel ek�pmanlar bulunur. Bu ek�pmanlar �le
entegre ed�lm�şt�r. Bu araçlar b�rb�r�nden farklı özell�kler� bu entegrelere bağlı olarak kullanılır.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçları Faydaları Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zleme araçlarının faydaları genell�kle sağlam olmayan altyapı sorunlarında kullanılır. Gün
�ç�nde kalıcı olarak meydana gelen sorunların çözülmes�nde h�zmet ver�r. Komb�ne kanal tem�zleme araçlarında
�çer�ğ�nde bulunan son teknoloj� ek�pmanlar ve donanımlar vardır. Bunlar güçlü em�ş gücüne sah�p olup pompa
motorları �le b�r araya gel�r.

Sonrasında yapı s�stemler�nde oluşan tıkanmaları çözer. Komb�ne kanal tem�zleme aracı tıkanmalara �şlem
sağlayarak daha kolay şek�lde açılmasını sağlar. Komb�ne kanal açma araçları genell�kle kullanım yerler�ne,



ek�pmanlarına göre değ�şkenl�k göster�r. Ayrıca sah�p oldukları hac�mlere ve tekn�k özell�klere de b�rçok çeş�d�
bulunur.

Komb�ne Kanal Tem�zlemen�n Çevreye ve Altyapıya Faydaları Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zlemen�n çevreye ve altyapıya faydaları nelerd�r? Bunları şöyle açıklanab�l�r; Genell�kle
Komb�ne kanal açma araçları çok çeş�tl� görev özell�kler� vardır. Bu araçlar bünyes�nde aynı �ş� yapsa da aslında
üret�mde kullanılan teknoloj�ler� arasında farklılıklar vardır. Komb�ne kanal tem�zleme aracı, aslına uygun
kullanıldığında var olan ve tıkanıklıkları kırmaya gerek duymadan, herhang� b�r yer kazmadan çözeb�l�r. Bunun
yanında çok zaman kaybına yol açmaz.

Komb�ne kanal tem�zleme araçları �le b�rl�kte tıkalı kanal�zasyonların çevreye yayılan koku engellen�r. Böylece
hastalık veya çevre k�rlenmes� r�sk�n� önlen�r. Komb�ne kanal tem�zleme aracı kullanılarak ekoloj�k dengeye de
uyum sağlar. Asla çevreye zarar vermez. Kanallarda tıkanıklığa sebep olan atık suyu tem�zler. Sonucunda suyu
yen�den kanal�zasyon s�stem�ne aktarır. Komb�ne kanal tem�zleme aracı ayrıca çok az su harcar ve düşük
em�syona sah�pt�r.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçlarının Kanal ve Kanal�zasyonlara Sağladığı Faydalar

Genell�kle komb�ne kanal tem�zleme aracı kanallarda meydana gelen tıkanmalar �ç�n kullanılır. Komb�ne kanal
açma araçları altyapı s�stemler�nde oluşan tıkanmaların önüne geçerek kanalları rahatlatır. Eğer kanallarda
tıkanmalar devam eder ve problem çözülmezse, sokaklarda, caddeler ve d�ğer yaşam alanlarına, atık su baskını
olur ve çevreye zarar ver�r. Bu genell�kle büyük şeh�rler de ve d�ğer yerleş�m alanlarında asla göze alınmayacak
b�r durumdur.

Şeh�rlerde genell�kle bu sorunlar �le karşılaşılmaması �ç�n beled�ye tarafında altyapı s�stemler�nde düzenl�
bakımlar yaparlar. Komb�ne kanal açma araçları sayes�nde, düzenl� b�r şek�lde atıklar çok b�r�kmeden müdahale
ed�l�rse, katı maddeler ve c�s�mler logar kapakları açılması �le b�rl�kte önceden rahatlıkla tem�zleneb�l�r. Kanallara
ve logarlara b�r�ken bu katı c�s�mler önceden tem�zlend�ğ�nde, tıkanmalar ve taşmalar önlenecekt�r. Komb�ne
kanal açma araçları �le b�rl�kte bakım yapılmayan altyapı s�stemler�nde, daha büyük tıkanmalar ve taşmalar
olacaktır.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçlarının Şeh�r Şebekeler�ne Sağladığı Faydalar

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçları Şeh�r Şebekeler�ne Sağladığı Faydalar şeh�rler de karmaşık hale gelen
kanal�zasyon hatları sorunları çözülmüş olur. Kanal tem�zleme h�zmet� sadece şeh�rler de, büyük alışver�ş
merkezler�nde ya da benzer� yerler de değ�l, hem endüstr�yel hem de b�reysel olarak ta talep ed�l�r.

Kanalların dolmasının en büyük neden� zaman �ç�nde evler�n hem de �ş yerlerde oluşan atıklar. Bunlar küçük
atıklar g�b� görünse de kanal�zasyonların tıkanmasına sebep olur. Bundan dolayı şeh�r kanal�zasyon s�stemler�
çöker ve aksamalar meydana gel�r. Bu durumda kanal�zasyonların taşmasına ve yayılmasına neden olur.

Komb�ne kanal tem�zleme araçları böylece çeş�tl� nedenlerden oluşan tıkanıklıklarını ve kanal doluluklarını
çözmede fayda sağlar.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Araçlarının Önled�ğ� Tehl�keler Nelerd�r?

Şeh�rler de yer alan büyük hastaneler, alışver�ş merkezler�, plazalar, fabr�kalar ya da benzer� �şletmelerde her gün
b�nlerce atık oluşur. Bunlar bazen tonlarca olur ve bu atıklar kanal�zasyon şebekeler�ne gönder�ld�ğ� �ç�n,



tıkanmaların olması engellenemez. Bu durumun yaşanması ve kanal�zasyon g�derler�n�n hava almaması
sonucunda oluşan gazlar, daha tehl�kel� hale geleb�l�r.

Tıkanmalar ve taşmalar sonucunda kötü kokular oluşur. Oluşan kokular çevrey� ve �nsanları rahatsız eder. Bu
kokular özell�kle yaz aylarında daha c�dd� b�r durum yaratır. Komb�ne kanal tem�zleme aracı �le şebeke hatları
açılarak tehl�keler önlem�ş olur.

Kullanım Amaçları Nelerd�r?
Komb�ne kanal tem�zleme araçlarının kullanım amaçları şöyle sıralanır:

Komb�ne kanal tem�zleme araçları �le b�rl�kte düzenl� olarak baca �çler�n�n tem�zl�ğ�n�n yapılması ve tak�p
ed�lmes� gerek�r.
Komb�ne kanal tem�zleme araçları �le b�rl�kte özell�kle kırılması gereken bacalar kırılır
İht�yaç duyulan bacaların kurulmasını sağlar.
Araçlar basınçlı su yardımı �le b�rl�kte tıkanıklığın bacaya yönlend�r�lmes� �şlem�n� sağlar.
Bu �şlem �le b�rl�kte bacaya aktarılan k�rler yüksek em�ş güçlü vakumlar sayes�nde çek�l�r.
Bu araçların �çer�s�nde yer alan v�deolar �le açılan tıkanıklığın görüntülen�r, sorun varsa tesp�t ed�l�r.

Komb�ne Kanal Tem�zleme H�zmet� Tekn�k Aşamaları Nelerd�r?

Komb�ne kanal tem�zleme aracı tem�zleme araçlarına �ht�yaç duyulmasını b�r sebeb� şeh�rlerdek� kanalların
tıkanmasında neden olan şeyler çok değ�ş�kt�r. Bunlar rüzgârdan veya başka nedenden oluşan kumlar veya çakıl
taşları, b�r�ken ve sürüklene toprak parçaları, evlerde veya dışarı da kanallara atılan pet ş�şeler veya konserve
kutuları veya katılaşmış hal�ne gelen yağlar g�b� fossept�k atıklardır. Bu atıklar yüksek basınçlı suyun parçalama
etk�s� �le b�rl�kte �telen�r. Bununla b�rl�kte tıkanıklıkların sonlandırılması ve b�t�r�lmes� �le atıkları bulunduğu alandan
tahl�ye ed�l�r.

Bu araçların ek�pmanları üzer�nde poz�t�f deplasmanlı olarak yer alan b�r vakum pompası bulunur. Ayrıca
kanallara yüksek basınçlı su sağlayan b�r su pompası da bulunur. Komb�ne kanal açma ve tem�zleme aracı
s�stem�nde yüksek basınç pompası �le b�rl�kte bu pompanın �ht�yaç duyduğu suyu depolamasını sağlayan b�r su
tankı vardır. Bu tank �le b�rl�kte kanal�zasyon kanallarında yer alan ve tahl�ye sağlana atıkların depolandığı b�r atık
tankı yer alır. Komb�ne kanal açma aracı, genell�kle kanallar da yer alan atıklar yüzünden oluşan tıkanıklıklara
sağladığı yüksek basınçlı su �le açılmasını sağlar. Bu �şlem�n� b�r yandan gerçekleşt�r�rken �çer�ğ�nde yer alan
em�ş s�stem� �le b�rl�kte menhol ağzına yan� (rögar bacasına ) sürüklenecek olan atıkların vakum �le b�rl�kte tanka
çek�lmes�n� sağlar.

Komb�ne Kanal Tem�zleme H�zmet� Faal�yet Alanları

Komb�ne kanal tem�zleme aracı ve tem�zleme araçları günümüzde b�rçok alanda ve yerde faal�yet göster�yor.
Genell�kle ana kullanım alanları kanal�zasyon atıklarının tem�zl�ğ� şekl�nded�r. Bunun dışında da b�rçok alanda
faal�yet göster�r. Bunlar şu şek�lded�r:

Kanalların ve boru hatlarının �ç�nde yer alan k�r ve atıkların h�drod�nam�k tem�zl�ğ� �şlem�,
Yağmur suyundan dolayı kanalların �ç�nde yer alan p�s su ve k�rler�n h�drod�nam�k tem�zl�ğ�,
Yüksek basınçlı su �le b�rl�kte b�rçok şeh�r yüzey tem�zl�ğ� �şlem�,
Yüksek basınçlı su �le b�rl�kte sanay� yerler�nde �nşaat yerler�nde endüstr�yel tem�zl�k �şlem�,
Fossept�k kuyularında yer alan k�r ve atıkların tem�zl�k ve tahl�yeler� �şlemler�,
Oluşan Atık yağların sebep verd�ğ� yağ havuzlarında tem�zlenmes� ve tahl�ye ed�lmes� �şlemler�,



P�s su havuzları veya d�nlend�rme havuzlarındak� tem�zl�k ve tahl�ye �şlemler� komb�ne kanal açma araçları
genell�kle v�danjör k�ralama �le çalışma sağlayab�l�r.

Teknoloj�n�n yüksek oranda gel�şmes� �le b�rl�kte v�danjörler bazı durumlarda yeters�z kalıyor. Bu yüzden büyük
şeh�rlerde yüksek basınçlı komb�ne kanal açma araçları terc�h ed�l�yor.

Komb�ne Kanal Açma �le V�danjörler Arasındak� Farklar

Komb�ne kanal tem�zleme aracı �le V�danjörler arasında �şlevler� ve kullanım bölgeler� arasında farklar vardır.
V�danjörler daha çok gel�şmem�ş kanal�zasyon s�stemler�nde vay kanal�zasyon s�stem� olmayan yerler de
kullanılır. Bu bölgeler kırsal ve taşra yerleş�m yerler� olup özell�kle sah�l kasabalarında sadece fossept�k çukuru
tem�zlemek �ç�n kullanılır.

Komb�ne Kanal Açma Kanal Tıkanıklığında Neden Gerekl�d�r?

Komb�ne kanal tem�zleme aracı ve tem�zleme araçlarının genell�kle kanal tem�zleme nedenler� şu şek�lded�r:
Kanal tem�zl�ğ� �nsanların defalarca kullandıkları ya da kullanmak zorunda oldukları altyapı s�stemler� sebeb� �le
gündel�k şeh�r hayatı �ç�nde oldukça öneml� b�r duruma gel�yor. Hızla büyüyen şeh�rler ve g�derek nüfusu artan
ülkem�zde b�nalar ve yapı çalışmaları hızlandıkça kanalların tıkanma olasılığı ve atık artış sağlıyor. Komb�ne
kanal açma ve tem�zleme araçlarının kanalları tem�zlemes� özell�kle bazı nedenlerden dolayı gerekl�d�r.

Kanalların tıkanması gel�şm�ş şeh�rler de tahr�bata yol açan b�r problem ve d�ğer altyapı sorunlarına da neden
olacak b�r durumdur. Kanallarda oluşan p�sl�kler, atıkların oluşturduğu sızıntılar sonucunda çevreye c�dd� zararlar
ver�r. Bununla b�rl�kte kanalların taşması durumunda kötü kokular ve kötü görüntüler meydana gel�r.

M�n� Komb�ne Kanal Açma Aracı

M�n� komb�ne kanal açma aracı ve tem�zleme araçları olan büyük ve küçük araçlar arasında b�rçok fark vardır.
Büyük araçlar daha gen�ş ve araçların g�reb�leceğ� sokaklara g�reb�l�r. M�n� araçlar da büyük araçların g�remed�ğ�
daha dar alanlarda h�zmet vereb�l�yor. M�n� t�p komb�ne araçları da d�ğer araçlar g�b� yüksek em�ş gücü ve
vakumlama teknoloj�s�ne sah�pt�rler. Ayrıca bu teknoloj� �le donatılan bu araçlar b�rçok kanal açma �ş�nde tam
performans göster�rler. M�n� komb�ne kanal açma araçları da d�ğer arabalar g�b� büyük çaplarında yer alan
kanallarda b�r�ken ve tortulaşmış katı atıkların tem�zlenmes�n� sağlar.

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)



Komb�ne kanal tem�zleme aracı ve tem�zleme araçları olan büyük ve küçük araçlar arasında b�rçok fark vardır.
Büyük araçlar daha gen�ş ve araçların g�reb�leceğ� sokaklara g�reb�l�r. M�n� araçlar da büyük araçların g�remed�ğ�
daha dar alanlarda h�zmet vereb�l�yor. M�n� t�p komb�ne araçları da d�ğer araçlar g�b� yüksek em�ş gücü ve
vakumlama teknoloj�s�ne sah�pt�rler. Ayrıca bu teknoloj� �le donatılan bu araçlar b�rçok kanal açma �ş�nde tam
performans göster�rler. M�n� komb�ne kanal açma araçları da d�ğer arabalar g�b� büyük çaplarında yer alan
kanallarda b�r�ken ve tortulaşmış katı atıkların tem�zlenmes�n� sağlar.

Komb�ne Kanal Açma ve Tem�zleme Araçları �le Çözüm

Komb�ne kanal tem�zleme aracı ve tem�zleme araçları h�zmetler� �le b�rl�kte oluşan tıkanıklık veya tıkanıklık
yaratan durumlarda ayrıca düzenl� akışı engelleyen problemlerde kes�n çözümdür. Komb�ne kanal açma ve
tem�zleme araçları �le b�rl�kte çözüm sağlayan kuka kanal açma aracı bulunur. Bu araçlar �le b�rl�kte �çer�ğ�nde
güncel uygulamalar yer alır. Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçları tekn�k özell�kler� şu şek�lded�r:

Toplam hac�m bakımından değ�ş�kl�k göster�rler.
Bünyes�nde atıkları toplayacak olan s�l�nd�r�k t�p� tank bulunur.
Aracın arka kapak açma s�stem� bulunur. Ayrıca �k� adet h�drol�k p�ston ve düşey eksende tam açılır kapanır
özell�ğ� vardır.
Aracın arka kapak k�l�tleme s�stem� bulunur. Bu s�stemde 4 adet h�drol�k sıkıştırmalı k�l�t mekan�zması
bulunuyor.
Tank kaldırma �ç�n bünyes�nde önden h�drol�k s�l�nd�r bulunur. 30 dereceye kadar arkaya doğru devr�len
özell�ğ� vardır.
Aracın arkasında bulunan tank �çer�s�ne aracın orta kısmından geç�şe �z�n veren dalgakıran bulunuyor.
Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçları paslanmaz çel�k bıçaklı genell�kle p�s su em�ş vanası bulunuyor.
Araçlarda y�ne kumandalı olarak, paslanmaz çel�kten oluşan su boşaltım vanası vardır.
Yüksek derece vakum sağlayan pompa kapas�tes� bulunur.
Tahr�k şekl� açısından kuvvetl� ara şanzıman ve yardımcı motor bulunuyor.
Araçlarda yer alan tankların üstünde monte ed�lm�ş emn�yet s�stem� yer alır. Ayrıca basınç ve vakum
rahatlatma valfı vardır.
P�s suları ve atıkları taşıma ve �kaz s�stem� bulunur.
Yeters�z olan tem�z suların �kaz s�stem� özell�ğ� vardır.
80 metreye kadar ana kanal açab�len hortumu ve tambur s�stem� bulunuyor.
20 metrede yardımcı olacak kanal açmaya yarayan hortumu ve tamburu bulunuyor.
Araçları kontrol altına almak ve �şlemler� gerçekleşt�rmek �ç�n sab�t ve kanal açma kumanda panel�
bulunuyor.
Araçlar da ayrıca hortum taşıma dolabı �le b�rl�kte rögar kaldırma v�nc� vardır. Bunun yanında öner lamba,
projektör ve yan park lambaları g�b� aydınlatmalar bulunur.
Ayrıca bu araçlarda yüksek basınç pompası bulunur.
Araçlarda bulunan vakum pompası genell�kle f�ber bıçaklıdır.
Bünyes�nde endüstr�yel fan bulunur.
Sıvı halkalı olacak şek�lde vakum kapas�tes� bulunur.
Serbest hava f�ltreleme s�stem� vardır.
İçer�ğ�nde çel�k veya kuru em�şe dayanıklı f�ltre torbaları bulunur.

Komb�ne Kanal Açma D�ğer Tekn�k Özell�k ve Faydaları



Komb�ne kanal tem�zleme aracı ortalama saatte yüzlerce kez vakum pompası gücü sağlayab�l�rler. Komb�ne
kanal açma araçlarında basınç pompasının gücü sayes�nde tahm�n� dak�kada 400 l�treye kadar ulaşab�l�r.
Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçlarında yer alan h�drol�k tank �le b�rl�kte ç�ft katmanlı b�r yapıdadır.
Bundan dolayı olup tem�z ve atık suyun ayrı haznelerde b�r�kt�rerek kolayca boşaltılması �şlem�n� sağlar.

Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araç tankların bağımsız oluşu ve çalışması tıkanıklık ve taşma g�b�
sızıntı tehl�kes�n� ortadan kaldırır. Komb�ne kanal açma aracı sayes�nde tıkanmış atık su g�derler� toplanarak
tahl�ye ed�l�r. Ayrıca yağmur suyu toplama kanalları boşaltılarak taşmalar önlen�r. Sonrasında, �çme suyu
şebekes� ve kanal�zasyon tıkanıklıkları problemler� çözüme kavuşturulur.

Komb�ne Kanal Açma Araçları Üret�m Özell�kler�

Komb�ne kanal tem�zleme aracı genell�kle �k� farklı malzeme kullanılarak üret�l�rler. Bunlara göre h�zmet
verme yapıları da değ�şkenl�k göster�r. Genell�kle bu malzemeler, kullanıma uygun olacak yerler göre ve
talebe göre üret�l�r. Bu malzemeler �le b�rl�kte kanallardan oluşan atıkları ve atık suyu vakumlama yöntem� �le
b�rl�kte çekerken ayrıca tem�z su bölümler�n�n b�rl�kte yer aldığı küçük t�p v�danjör h�zmet� görür.

Ayrıca �çer�s�nde bulunan tem�z suyu basınçlı b�r şek�lde ver�r. Böylece; tıkanıklığa neden olan nesneler� kısa
sürede parçalayacak donanıma sah�pt�r. Komb�ne kanal açma araçları üret�m özell�kler� şöyled�r:

Kanal açma ve tem�zleme araçlarında genell�kle 4 çıkışı bulunan ara şanzıman bulunur. Bunlar
sayes�nde ver�ml�l�k noktasında son derece kuvvetl� b�r özell�ğe sah�pt�r.
Komb�ne kanal açma aracının vakum kapas�tes� tahm�n� olarak %90 sev�yes�nde çalışır ve h�zmet ver�r.
Bu özell�ğ� �le b�rl�kte vak�t kaybı yaratmadan kısa süre �çer�s�nde açma �şlem� tamamlanır.
Bu araçların genell�kle arka kapakları h�drol�k tahr�kl� olacak şekl�nded�r.
Tüm h�zmet veren parçaları otomat�k ve kolay b�r şek�lde üret�lm�şt�r.
H�drol�k yalnızca arka kapak �ç�n yer almaz. Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçlarında tankı
kaldırmak �ç�n gerekl� olan l�ftte ve hortumun açılmasını sağlayan ve sarılab�lmes� �ç�n makarada yer
alan em�ş bomu yönlend�rme s�stem�nde bulunuyor.
Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçları genell�kle Kanal açma aracı olarak kullanılır. Bundan dolayı
kuka �le b�rl�kte h�zmet ver�r.
Komb�ne kanal açma ve tem�zleme araçlarından bulunan en öneml� Ek�pmanlar kanal açma ve hortum
makaralarıdır.
Bunlar h�zmete göre �sten�len uzunluktak� hortum sararlar.
Bu araçlarda yer alan ve yıkama amaçlı kullanılab�len yıkama tabancası bulunur.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/komb�ne-kanal-tem�zleme-arac�/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/kombine-kanal-temizleme-araci/

