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İstifadə Sahələri 
Maşın; Evlərdə, otellərdə, 
fabriklərdə, xəstəxanalarda, 
məktəblərdə, restoranlarda, 
mətbəxlərdə, sobalarda və 
sobalarda yağlı-quru kanalların və 
bacaların təmizlənməsi məqsədi ilə 
təmizlik firmaları və qurumları 

tərəfindən üstünlük verilir və 
istifadə olunur.  

 

SOBA 

BACALARININ 

TƏMİZLƏNMƏSİ 

KÖPÜK BACA – KANAL – BORULARIN TƏMİZLƏMƏSİ 

FABRİK - RAM BACALARININ TƏMİZLİYİ UN  AXIM BORULARI TEM.. 

 

YAĞLI BACA – VENTİLYASİYA KANALLARININ 

 



 
BA/4201 YAĞ 

KANALLARI VƏ 

BACA TƏMİZLƏYİCİ 

MAŞIN 

Soba bacası, isitmə 
bacası, qazan alov 
boruları, yağlı kanallar 

və havalandırma 

kanalları kimi hər cür 
çirkli hava 
sirkulyasiyalı xətlərin 

təmizlənməsində istifadə edilə bilər. 

ANA MAKİNA 

   Başın və fırçaların 

fırlanma hərəkəti ilə 
təmizləmə prosesini 
yerinə yetirən, 1,5KW 
güclü mühərriki və 
ucuna bərkidilmiş 15m 

mil olan uzaqdan idarə 
olunan maşındır. 

• Sürət seçimi 
təmizlənəcək kanala və istifadə ediləcək fırçanın 

diametrinə görə seçilir. 

• Təmizləmək üçün mil ucuna taxılacaq başlıqlar və 
fırçalar təmizlənəcək kanalın və ya bacanın eninə, 
yağlı və ya quru olmasına görə müəyyən edilir. 

• Maşın özünü həddindən artıq yükləmədən qoruyur.   

ƏSAS MAŞIN 

PLATFORM 

 



   

Daşıma Səbəti: İrəli və yan 
hərəkət edə bilən təkərləri ilə 
daşınma rahatlığı təmin edir. 
Mil: Standart 15m (11kq), val 
isteğe bağlı olaraq 7.5-10m 
olaraq istehsal edilə bilər. 
     Mərkəzində toplar (rulmanlar) 
olan polad mil elastikliyini 
itirmədən xüsusi şlanqı ilə rahat 
fırlanma təmin edir. 
    Mil, dəzgah və fırçaya 

uyğunlaşdırıla bilən uclarındakı 

birləşmələr sayəsində asan 
montaj və sökülmə 
xüsusiyyətinə malikdir. 
Çak: Soba bacaları üçün istifadə 
edilən çubuq bərkimiş dəyişdirilə 
bilən yarpaqlarla uzun müddət 
istifadə edilə bilər. 
Fırçalar (Plastik - Polad) 
  İki əsas növü var, plastik və 
polad. Quru bacalarda polad 
fırçalara üstünlük verilərkən, 
yağlı (kimyəvi istifadə edilən) 
bacalarda plastik fırçalar istifadə 
edilir. 
    Plastik fırçalar sərt və yumşaq 

olmaqla iki növdür. Yumşaq 

fırçalar havalandırma 

kanallarında və yağlı bacalarda 

köpüklənmə məqsədilə istifadə 
olunur. 
    Yağlı bacalarda köpüklən-
dikdən sonra qaşımaq üçün sərt 
plastik fırçalar istifadə olunur. 
Daha sonra kanalda yığılan 

suyu çəkmək üçün yumşaq 

fırçalara üstünlük verilməlidir. 
 

Daşıma Səbəti 

15m. MİL 

ÇEK 

FIRÇALAR 



 

 

    TEKTEMA tərəfindən dizayn edilmiş və istehsal 
edilmiş KÖPÜK MAŞINI; Yağlı kanal və baca 
təmizləmə işlərində lazım gəldikdə BA/4201 Yağlı 

Kanal və Baca 
Təmizləmə maşını ilə 
birlikdə alınır. 

     Köpük maşını; O, 

kabinəyə yerləşdirilmiş 

36 litrlik çəndən, səssiz 
kompressor 
mühərrikindən, təzyiq 
təyin edən saatdan və 
klapanlardan ibarətdir. 
(əlavə kompressor tələb 
olunmur) 

 

 

     Doldurma klapanından doldurulacaq su və 
kimyəvi maddənin hava ilə toqquşması prinsipi ilə 
işləyir. Baca qoyacağınız bir vahid kimyəvi maddə 
(yanmış yağ həlledicisi) və 4 vahid su (bu nisbət 
istifadə olunan kimyəvi maddənin xüsusiyyətlərinə və 
bacada yığılan yağın miqdarına görə dəyişir) çənin 
təzyiqi ilə sıxılır. kompressor mühərriki. Avtomatik 
olaraq 8 barda dayanan mühərrik, təzyiq 6 bara 
düşəndə yenidən işə düşür. 

Yağlı Kanal - Baca Təmizləmə üçün 

Təzyiq: 6-8 Bar || Həcmi: 36 litr 
Volt: 220V || Çəkisi: 45 kq 



 

 

TƏMİZƏ MAŞINLARI 

Tel      : +9 (0332) 236 35 15 

Ünvan : Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sokak   

              No:20   Selçuklu -Konya /  TÜRKİYE 

 

www.tektema.com 

tektema@hotmail.com 

tektema.makine 

KAMERA MONİTORİNQİ 


