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Gerek evsel atıkların s�stemden uzaklaştırılması, gerekse de kanal�zasyon s�stemler�n�n başarılı b�r şek�lde
aktarım yapması amacıyla, çeş�tl� çözümler karşımıza çıkar. Bu tür çözümlerden b�r�s� olan v�danjör aracı
kullanımı �le b�rl�kte, aynı zamanda p�s suların s�stemden uzaklaştırılması mümkün olur.

Günümüzde v�danjör h�zmetler� çeş�tl� araçlar �le büyük ya da küçük çalışmalar �ç�n öner�l�r. Aynı zamanda
s�stem�n �ç�nde bulunan atık suların hızlı b�r şek�lde, dış ortama atılması aşamasında devreye g�rer.

V�danjör;

Tıkanan kanallara basınçlı su vererek, �çer�s�nde bulunan tıkanıklıkların ortadan kaldırılması aşamasında
öneml�d�r. V�danjör kullanımı sayes�nde, vakum etk�s� �le tıkanıklık yapan atıkların alınması mümkün olur.
Günümüzde bu tür s�stemler�n kullanılması özell�kle büyük şeh�rlerde öneml� görülür.

Ülkem�zde kullanılan v�danjör araçları, büyük tıkanıklıkların ortadan kaldırılması aşamasında öneml�d�r.

V�danjör K�ralama;

v�danjor h�zmetler� nelerd�r

Kanal�zasyon altyapı sorunlarının g�der�lmes� �ç�n, v�danjör k�ralama h�zmetler�ne gerek duyulur.

Aynı zamanda bu tür h�zmetler�n sağlanması aşamasında gerek v�danjör k�ralama gerekse de d�ğer çözüm
h�zmetler�n�n tem�n� aşamasında f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z. Sunduğumuz bu tür
h�zmetler�n tem�n� aşamasında s�zlere en başarılı çözümler� sunmak �ç�n faal�yet göster�r�z.

Başarılı s�stemler�n teşk�l� aşamasında yardım almak �ç�n b�zden destek alab�l�rs�n�z. Günümüzde v�danjör
s�stemler�n�n kullanılması �le b�rl�kte �ht�yaç duyulan s�stemler�n tam anlamı �le teşk�l� mümkün olduğundan dolayı
bu alanda başarılı çözümler� s�zlere get�r�r�z.

Küçük T�p V�danjör H�zmet�;

V�danjör h�zmetler� aynı zamanda atık suların depolama h�zmetler� �le de ön plana çıkar. Özell�kle küçük t�p
v�danjör h�zmet� tem�n� �le k�myasal atıkların s�stemden uzaklaştırılması aşamasında h�zmet alab�l�rs�n�z. Bu
araçların arka kısmında bulunan depo kısımları atık suları depolamaya ve bu tür suları arıtma s�stemler�ne
aktarmaya yarar. Bu tür depolama h�zmet� sunan v�danjör s�stemler� �le �nsanlar �ç�n tehl�kel� olan suların
uzaklaştırılması mümkün olab�l�r.
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Bu tür h�zmetler� s�zlere sunarak başarılı çözümler�n ortaya çıkmasına yardımcı oluruz. S�z de küçük v�danjör
k�ralama h�zmetler�n�n tem�n� aşamasında b�zden destek alab�l�rs�n�z. Aynı zamanda s�zlere sunduğumuz bu tür
h�zmetler �le başarılı çözümler�n ortaya çıkması mümkün olur. Günümüzde v�danjör s�stemler�n�n bu şek�lde
ortaya çıkması �le b�rl�kte başarılı çözümler�n sunulması mümkün olur.

Komb�ne V�danjör H�zmet�;

V�danjör h�zmetler�n�n çeş�tl� araçlar �le zeng�nleşt�r�lm�ş olan türüne komb�ne v�danjör h�zmet� adı ver�l�r. Bu tür
s�stemler�n kullanılması �le b�rl�kte �şlem yapılması zor olan çeş�tl� alanlarda da h�zmetler�n n�tel�kl� olarak
sürdürülmes� mümkün olur. Aynı zamanda bu tür h�zmetler�n sunulması aşamasında müşter� beklent�ler�n�n
karşılanması amacı �le bu tür k�ralama h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z.

F�rmamız atık suların s�stemden tahl�yes�n�n yanı sıra oluşan tıkanıklık sorunlarının g�der�lmes� aşamasında
s�zlere h�zmetler sunar. Aynı zamanda v�danjör h�zmetler�n�n sunulması aşamasında aradığınız başarılı
çözümler�n tem�n� �le b�rl�kte �ht�yaç duyduğunuz bu tür çözümler �le başarılı b�r şek�lde v�danjör h�zmetler� s�zlere
sunulur.

Komb�ne Kanal Tem�zleme Aracı H�zmet�;

Komb�ne kanal tem�zleme aracı h�zmet� olarak da sunulan bu tür h�zmetler�n sağlanması �le b�rl�kte gerek
sulama kanallarının gerekse de atık suların �ç�n kullanılan kanalların akışlarının devam etmes� mümkündür. Bu
tür amaçlar �ç�n kullanılan bu s�stemler�n terc�h� aşamasında s�z de destek almak �ç�n f�rmamızdan yardım
alab�l�rs�n�z.

F�rma olarak s�zlere gerek kanal�zasyon h�zmetler� gerekse de arıza g�derme h�zmetler� �le yardımcı oluruz.
F�rmamız h�zmetler�nden yararlanarak hızlı b�r şek�lde kanal tem�zleme h�zmetler�n�n sağlanması mümkün olur.
Bu tür h�zmetler�n tem�n� aşamasında hızlı b�r şek�lde b�ze ulaşarak kolay b�r şek�lde kanal tem�zleme h�zmetler�
konusunda destek alab�l�rs�n�z. Aynı zamanda sunulan bu tür h�zmetler�n tem�n� aşamasında s�z de en �y�
çözümler �ç�n b�zden destek alab�l�rs�n�z.

Kuka H�zmetler�;

Kanal ya da kanal�zasyon s�stemler�n�n tem�zl�ğ� aşamasında kullanılan çeş�tl� aletler bulunur. Bu tür aletler �le
daha n�tel�kl� olarak tem�zl�k sağlanab�l�r. Aynı zamanda bu tür h�zmetler�n tem�n� �le b�rl�kte s�stemde oluşan
arızaların hızlı b�r şek�lde g�der�lmes� sağlanmış olur. Günümüzde bu tür tem�zl�k �ht�yaçlarının karşılanması
amacı �le kuka h�zmetler� ön plana çıkar.

Bu tür kuka kullanımı ya da k�ralama h�zmetler�n�n tem�n� aşamasında f�rmamız h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z.
Aynı zamanda sunulan h�zmetler�n tem�n� aşamasında en başarılı çözümler� sağlamak adına s�zlere temel
h�zmetler kapsamında sunduğumuz tem�zl�k h�zmetler� �le kanal�zasyon s�stemler�n�n sürekl� olarak çalışması
aşamasında h�zmetler ver�r�z.

V�danjör İmalatı;

F�rmamız gerek bu tür ek�pmanların k�ralanması ya da kullanımı gerekse v�danjör �malatı aşamalarında öneml�
h�zmetler ver�r. Aynı zamanda kanal�zasyon s�stemler�n�n tem�zl�k amacı �le kullanılan özel ürünler�n�n tem�n�
aşamasında b�zden yardım alab�l�rs�n�z. Günümüzde bu tür �malat aşamalarının tem�n� �le b�rl�kte �ht�yaç duyulan
çözümler�n sağlanması öneml�d�r. Sağlıklı ve h�jyen�k b�r ortam sağlanması amacı �le b�zden destek alab�l�rs�n�z.
Sunduğumuz h�zmetler�n tem�n� aşamasında da s�zlere en faydalı çözümler� sunmaktayız.



S�z de tem�zl�k aşamasında �ht�yaç duyulan çözümlere ulaşmak �ç�n yardım alab�l�rs�n�z. Aynı zamanda
sunduğumuz h�zmetler�n kal�tes�n�n yanı sıra �ht�yaç duyulan alanlara özel h�zmetler�m�z sayes�nde s�zler �ç�n
n�tel�kl� h�zmetler�m�z yer alır. Günümüzde bu tür tem�zl�k h�zmetler�n�n ortaya konulması aşamasında s�z de
başarılı h�zmetler�m�z� talep edeb�l�rs�n�z.

Bakter� Taşıma;

Kanal�zasyon tem�zl�k h�zmetler� aynı zamanda atık suların tem�zlenmes� aşamasında da öneml�d�r. Bu tür atık
suların tem�zlenmes� aşamasında �ht�yaç duyulan bakter� formlarının ayrıştırılması �le b�rl�kte atık suların çevre
�ç�n b�r tehd�t oluşturmasının önüne geç�l�r. Aynı zamanda atık suların kullanılab�l�r b�r hale dönüşmes�
aşamasında bu tür bakter� taşıma h�zmetler�ne �ht�yaç duyulur.

Arıtma s�stemler�n�n bu tür �şlemler� n�tel�kl� olarak yer�ne get�rmemes� durumunda gereken bakım ve tam�rat
h�zmetler�n� s�zlere sunarız. Aynı zamanda daha sağlıklı yaşam alanlarının ortaya konulması aşamasında b�zden
destek alab�l�rs�n�z. S�zler �ç�n sunduğumuz h�zmetler� kullanarak hızlı b�r şek�lde gereken tem�zl�k unsurlarına
er�şeb�lmek mümkün ve kolaydır.

Atık Su Bertaraf H�zmetler�;

Atık su bertaraf h�zmetler� aşamasında �ht�yaç duyulan yen�l�kç� çözümler �le b�rl�kte aynı zamanda toprak ve su
k�rl�l�ğ�n�n önüne geç�lm�ş olur. Bu tür nedenlerden dolayı bu özell�kler�n uygun b�r şek�lde kullanılması gerekl�l�ğ�
ortaya çıkar. Günümüzde bu tür bertaraf �şlemler�n� profesyonel f�rmalar gerçekleşt�r�r. Aynı zamanda bu tür
f�rmaların sunduğu h�zmetler sayes�nde s�z de başarılı b�r şek�lde atık su tem�zl�ğ� h�zmet� alab�l�rs�n�z.
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