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пайдалану аймақтары 
Mашина; Оны үйлердегі, қонақ 

үйлердегі, зауыттардағы, 

ауруханалардағы, мектептердегі, 

мейрамханалардағы, ас үйдегі, 

пеш пен пештегі майлы-құрғақ 

арналар мен мұржаларды 

тазалау мақсатында тазалаушы 

компаниялар мен мекемелер 

жақсы көреді және пайдаланады. 

 

ПЕШТІҢ 

МҰРЖАНЫ 

ТАЗАЛАУ 

КӨБІГІЛІК МҰРЖА – КАНАЛ – ТҰБЫРЛАРДЫ ТАЗАЛАУ 

ЗАВОД - ЖАҒДАЙЛАРДЫ МҰРЖАЛДЫ 

 
ҰН АҒЫМЫНЫҢ ТҮБЕРІ 

МАЙЛЫ МҰРЖАСЫ – ЖЕЛДЕТУ АРНАСЫН 

 



BA/4201 МАЙ 

КЕРЕКТЕРІ 

ЖӘНЕ 

МҰРЖАЛДЫ 

ТАЗАЛАУ 

МАШИНАСЫ 
     Ол пеш мұржасы, 

жылыту мұржасы, 

қазандық жалын 

құбырлары, майлы 

құбырлар және 

желдету құбырлары сияқты лас ауа айналымы 

бар желілердің барлық түрлерін тазалау үшін 

қолданылады. 
НЕГІЗГІ МАШИНА 

     Бұл 1,5 кВт қуатты 

қозғалтқышы және 

ұшына бекітілген 15 м 

білігі бар қашықтан 

басқарылатын машина, 

ол бастың және 

щеткалардың 

айналмалы қозғалысы 

арқылы тазалау 

процесін жүзеге 

асырады. 

• Жылдамдық таңдауы тазартылатын арнаға және 

қолданылатын щетка диаметріне сәйкес таңдалады. 

• Тазалау үшін білік ұшына бекітілетін бастар мен 

щеткалар тазартылатын арнаның немесе мұржаның 

еніне, майлы немесе құрғақ болуына байланысты 

анықталады. 

• Құрылғы шамадан тыс жүктелуден қорғайды. 

НЕГІЗГІ МАШИНА 

ПЛАТФОРМА 

 



  

Тасымалдау себет: Ол алға 

және бүйірге жылжи алатын 

дөңгелектерімен тасымалдауды 

жеңілдетеді. 
Білік: Стандарт 15м (11кг), білікті 

7,5-10м таңдау бойынша 

шығаруға болады. 
     Шарлармен 

(мойынтіректермен) 

орталықтандырылған болат білік 

икемділігін жоғалтпай, арнайы 

шлангімен ыңғайлы айналуды 

қамтамасыз етеді. 
    Білік машина мен щеткаға 

бейімделетін ұштардағы 

біріктірулердің арқасында оңай 

құрастыру және бөлшектеу 

мүмкіндігіне ие. 
Чак: пеш мұржалары үшін 

пайдаланылатын патронды 

қатайтылған ауыстырылатын 

жапырақтары бар ұзақ уақыт 

бойы пайдалануға болады 
Қылқаламдар (пластикалық – 
болат) 
  Пластмасса және болат екі 

негізгі түрі бар. Құрғақ 

мұржаларда болат щеткаларға 

артықшылық берілсе, майлы 

(химиялық қолданылған) түтін 

мұржаларында пластикалық 

щеткалар қолданылады. 
    Пластикалық щеткалар қатты 

және жұмсақ екі түрлі болады. 

Жұмсақ щеткалар желдету 

арналарында және майлы түтін 

құбырларында көбік түзу үшін 

қолданылады. 
    Майлы түтін құбырларында 

көбіктенгеннен кейін қырғыш үшін 

қатты пластикалық щеткалар 

қолданылады. Содан кейін 

арнада жиналған суды тарту үшін 

жұмсақ щеткаларға артықшылық 

беру керек. 

ТАСЫМАЛУ СЕБЕТІ 

15 м. БІЛІК 

ЧАК 

ЩЕТЕКТЕ

Р 



 

 

    TEKTEMA компаниясы әзірлеген және өндірген 
КӨБІК МАШИНА; Майлы каналдар мен 
мұржаларды тазалау жұмыстарында қажет 
болған жағдайда BA/4201 майлы түтіктер мен 
мұржаларды тазалау 
машинасымен бірге 
сатып алынады. 
     Көбік машинасы; Ол 
кабинаға 
орналастырылған 36 
литрлік резервуардан, 
дыбыссыз 
компрессорлық 
қозғалтқыштан, 
қысымды реттейтін 
сағаттан және 
клапандардан тұрады. 
(қосымша компрессор 
қажет емес) 
 
 
 
     Ол толтыру клапанынан толтырылатын су мен 
химиялық заттардың ауамен соқтығысуы 
принципімен жұмыс істейді. Резервуарға салатын 
химиялық заттың бір бірлігі (жанған мұнай 
еріткіші) және 4 бірлігі су (бұл мөлшерлеме 
пайдаланылған химиялық заттың 
сипаттамаларына және мұржада жиналған 
майдың мөлшеріне байланысты өзгереді) 
резервуардың қысымымен қысылады. 
компрессорлық қозғалтқыш. 8 барда автоматты 
түрде тоқтайтын қозғалтқыш қысым 6 барға дейін 
төмендеген кезде қайтадан іске қосылады. 

Майлы түтік – мұржаларды тазалауға 

арналған 

Қысым: 6-8 Бар || Сыйымдылығы: 36 литр 
Вольт: 220В || Салмағы: 45 кг 
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