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BA/4201 ზეთოვანი არხი & 
ბუხრის საწმენდი მანქანა 

წარმოება და გაყიდვები 

 
დასუფთავების მანქანები                   

www.tektema.com 

http://www.tektema.com/


გამოყენების სფეროები 
მანქანა; მას ურჩევნიათ და იყენებენ 
დასუფთავების კომპანიებსა და 
დაწესებულებებს სახლებში, 
სასტუმროებში, ქარხნებში, 
საავადმყოფოებში, სკოლებში, 
რესტორნებში, სამზარეულოებში, 
ღუმელებში და ღუმელებში ცხიმიან-
მშრალი არხების და ბუხრების 
გასაწმენდად. 

ღუმელის ბუხრის გაწმენდა 

 

ღუმელის 

ბუხრის 

გაწმენდა 

ქაფის ბუხარი – სადინარის – მილების გაწმენდა 

ქარხნის ბუხრის გაწმენდა ფქვილის ნაკადის მილები 

ზეთოვანი ბუხარი – ვენტილაციის სადინარის 

 



BA/4201 
ზეთოვანი 
არხებისა და 

ბუხრის საწმენდი 
მანქანა 

    მისი გამოყენება 
შესაძლებელია 
ჭუჭყიანი ჰაერის 
ცირკულაციის მქონე 
ყველა სახის ხაზების 
გასაწმენდად, 
როგორიცაა ღუმელის 

ბუხარი, გათბობის ბუხარი, ქვაბის ალი მილები, 
ცხიმიანი არხები და სავენტილაციო არხები. 

მთავარი მანქანა 

     ეს არის 
დისტანციური 
მართვის მანქანა 
1.5KW მძლავრი 
ძრავით და ბოლოზე 
მიმაგრებული 15მ 
ლილვით, რომელიც 
ასრულებს გაწმენდის 
პროცესს თავისა და 
ჯაგრისების 

ბრუნვითი მოძრაობით. 
• სიჩქარის უპირატესობა შეირჩევა გასაწმენდი 
არხისა და გამოსაყენებელი ფუნჯის დიამეტრის 
მიხედვით. 
• დასასუფთავებლად ლილვის ბოლოზე 
დასამაგრებელი თავები და ჯაგრისები 
განისაზღვრება გასაწმენდი სადინარის ან ბუხრის 
სიგანის მიხედვით, ცხიმიანი ან მშრალი. 
• მანქანა იცავს თავს გადატვირთვისგან. 

მთავარი მანქანა 

ᲞᲞᲞᲞᲞᲞᲞᲞᲞ 

 



  

ტარების კალათა: ის უზრუნველყოფს 
ტრანსპორტირების მარტივს თავისი 
ბორბლებით, რომლებსაც შეუძლიათ 
გადაადგილება წინ და გვერდით. 

ლილვი: სტანდარტი არის 15 მ (11 
კგ), ლილვის დამზადება 
შესაძლებელია როგორც 7.5-10 მ 
სურვილისამებრ. 

     ფოლადის ლილვი, რომელიც 
ორიენტირებულია ბურთულებით 
(საკისრებით) უზრუნველყოფს 
კომფორტულ ბრუნვას თავისი 
სპეციალური შლანგით მოქნილობის 
დაკარგვის გარეშე. 

    ლილვს აქვს მარტივი აწყობისა და 
დაშლის თვისება ბოლოებზე 
არსებული კავშირის წყალობით, 
რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს 
მანქანასა და ჯაგრისზე. 

ჩაკი: ღუმელის ბუხრებისთვის 
გამოყენებული ჩაკი შეიძლება დიდი 
ხნის განმავლობაში გამოიყენოთ 
გამაგრებული შესაცვლელი 
ფოთლებით 

ჯაგრისები (პლასტმასი - ფოლადი) 

  არსებობს ორი ძირითადი ტიპი, 
პლასტიკური და ფოლადი. 
მიუხედავად იმისა, რომ ფოლადის 
ჯაგრისები სასურველია მშრალ 
ბუხრებში, პლასტმასის ჯაგრისები 
გამოიყენება ცხიმიან (ქიმიურად 
გამოყენებულ) ბუხრებში. 

    პლასტმასის ჯაგრისები ორი 
ტიპისაა, მყარი და რბილი. რბილი 
ჯაგრისები გამოიყენება 
სავენტილაციო მილებში და ცხიმიან 
ბუხრებში ქაფიანი მიზნებისთვის. 

    ხისტი პლასტმასის ჯაგრისები 
გამოიყენება ცხიმიან საკვამურებში 
ქაფების შემდეგ გასაფხეკებლად. ამის 
შემდეგ, არხში დაგროვილი წყლის 
მოსაზიდად უპირატესობა უნდა 
მიენიჭოს რბილ ფუნჯებს. 

ტარების კალათა 

15m. ლილვი 

ჩაკი 

ფუნჯები 



 

 

    ქაფის მანქანა  შექმნილი და წარმოებული TEKTEMA-
ს მიერ; ზეთოვანი სადინარების და ბუხრების 
გაწმენდის სამუშაოებში, საჭიროების შემთხვევაში, 
შეძენილია BA/4201 Oily 
Duct და Chimney 
Cleaning მანქანასთან 
ერთად. 
     ქაფის მანქანა; იგი 
შედგება სალონში 
მოთავსებული 36 
ლიტრიანი ავზისგან, 
ჩუმი კომპრესორის 
ძრავისგან, წნევის 
დამდგენი საათისა და 
სარქველებისგან. 
(დამატებითი 
კომპრესორი არ არის 
საჭირო) 
 

 
      
 
 
 ფუნქციონირებს შემავსებელი სარქვლიდან ჰაერით 
შესავსებელი წყლისა და ქიმიური ნივთიერების 
შეჯახების პრინციპით. ერთი ერთეული ქიმიური 
(დამწვარი ზეთის გამხსნელი) და 4 ერთეული წყალი 
(ეს მაჩვენებელი განსხვავდება გამოყენებული ქიმიური 
ნივთიერების მახასიათებლებისა და საკვამურში 
დაგროვილი ზეთის ოდენობის მიხედვით), რომელსაც 
თქვენ ჩადებთ ავზში, შეკუმშულია წნევით. 
კომპრესორის ძრავა. ძრავა, რომელიც ავტომატურად 
ჩერდება 8 ბარზე, ისევ იწყებს მუშაობას, როდესაც წნევა 
6 ბარამდე დაეცემა. 

ზეთოვანი სადინარი - ბუხრის 

გასაწმენდად 

წნევა: 6-8 ბარი || მოცულობა: 36 ლიტრი 
ვოლტი: 220V || წონა: 45 კგ 



 

 

დასუფთავების მანქანები 

ტელ:    : +9 (0332) 236 35 15 

მისამართი  : Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sokak   

              No:20   Selçuklu -Konya /  TÜRKİYE 

 

www.tektema.com 

tektema@hotmail.com 

tektema.makine 

კამერის მონიტორინგი 
 


