
    Tasarımı ve imalatı TEKTEMA tarafından 

gerçekleştirilen KÖPÜK MAKİNASI; yağlı 

kanal ve baca temizleme işlerinde, gerekli 

görüldüğü taktirde, BA/4201 Yağlı Kanal ve 

Baca Temizleme 

makinası ile birlikte 

satın alınmaktadır. 

     Köpük Makinası; 

Bir kabin içerisine 

yerleştirilmiş 36 litre 

tank, sessiz 

kompresör motoru, 

basınç ayar saat ve 

vanalardan oluşur. 

(ek kompresör gerek-

tirmez) 

 

 

     Doldurma vanasından dolduracağımız su 

ve kimyasalın hava ile çarpıştırılması prensibi 

ile çalıştırılır.  Tank içine koyacağınız bir birim 

kimyasal (yanmış yağ çözücü) ve 4 birim su 

(bu oran kullanılan kimyasalın özelliklerine ve 

bacada biriken yağ miktarına göre değişir) 

kompresör motorunun basıncı ile sıkıştırılır.  8 

barda otomatik stop eden motor basınç 6 bara 

düştüğünde yeniden çalışır. 

 

 

TEMĠZLĠK MAKĠNALARI 

 

Tel      : +9 (0332) 236 35 15 

Adres : Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sokak   

              No:20   Selçuklu -Konya /  TÜRKĠYE 

 

www.tektema.com 

tektema@hotmail.com 

 tektema.makine 

Yağlı Kanal ve Baca Temizliği 

BA/4201 ile 
Daha Hızlı – Kolay ve Temiz 

 

BA/4201  YAĞLI  KANAL & 

BACA TEMĠZLEME MAKĠNASI 

Ġmalat ve SatıĢı 

 

TEMĠZLĠK MAKĠNALARI 

www.tektema.com

BA/4201  YAĞLI  KANAL & 

BACA TEMİZLEME MAKİNASI 

Tasarımı – Dizaynı ve İmalatı 

Tümüyle TEKTEMA Firmasına Aittir 
 

Basınç:6-8 Bar   ||  Kapasite : 36 Litre          

Volt: 220V   ||    Ağırlık :45 kg 

Yağlı Kanal – Baca Temizliği için  

http://www.tektema.com/


BA/4201 
YAĞLI 

KANAL VE 
BACA 

TEMĠZLEME 
MAKĠNASI 

 

     Soba bacası, 

kalorifer bacası, 

kazan alev 

boruları, yağlı 

kanal ve hava-

landırma kanalları gibi kirli hava sirkülasyonun 

olduğu her türlü hattın temizliği için 

kullanılabilmektedir.  

ANA MAKĠNA 

     1.5KW güçlü 

motoru ve 15m 

şaftın ucuna takılı 

olan, başlık ve 

fırçaların dönme 

hareketi ile temizlik 

işlemini gerçekleş-

tiren uzaktan 

kumandalı bir 

makinadır. 

 Devir tercihi temizlenecek kanal ve kullanılacak 

fırçanın çapına göre seçilir.  

 Temizleme için şaft ucuna takılacak olan başlık 

ve fırçalar, temizlenecek kanal veya bacanın 

genişliğine, yağlı veya kuru olmasına göre 

belirlenir. 

 Makina aşırı yüklenmeye karşı kendini korumaya 

alır. 
 

KULLANIM ALANLARI 

Makina; evlerde, otellerde, 

fabrikalarda, hastanelerde, 

okullarda, restoran, mutfak, 

ocak ve fırınlardaki yağlı-

kuru kanal ve bacaların 

temizliği amacı ile temizlik 

firmaları ve kurumlar 

tarafından tercih edilmekte 

ve kullanılmaktadır.  

 

RAM BACA TEMİZLEME 

YAĞLI BACA – HAVALANDIRMA KANAL TEMİZLİĞİ 

UN AKIŞ BORULARI TEM. 

SOBA 

BACASI 

TEMİZLİĞİ 

KÖPÜKLE BACA – KANAL –BORU  TEMİZLEME 

SOBA 
BACASI 

TEMİZLİĞİ 

ANA MAKĠNA 

PLATFORM 

TaĢıma SepetĠ: İleri ve yana 

hareket edebilen tekerler ile 

taşıma kolaylığı sağlar.  

ġaft: Standardı 15m (11kg) 

olan şaft isteğe bağlı olarak 

7.5-10m olarakta üretilebilir.        

     Bilya(rulman)lar ile merkez-

lenen çelik şaft özel hortumu 

ile esnekliğini kaybetmeden 

rahat dönüş sağlar 

    Şaft, uçlarında makinaya ve 

fırçaya adapte edilebilecek 

rakorlar sayesinde kolay monte 

ve demonte özelliğine sahiptir. 

Mandren: Soba bacalarına 

kullanılan mandren, sertleş-

tirilmiş değiştirilebilir yapraklar 

ile uzun süre kullanılabilir 

Fırçalar (Plastik – Çelik) 

  Plastik ve çelik olmak üzere 

iki ana çeşittir. Çelik Fırçalar 

kuru bacalarda tercih edilirken, 

plastik fırçalar, yağlı (kimyasal 

kullanılan) bacalarda kullanılır. 

    Plastik fırçalar sert ve yumu-

şak olmak üzere iki çeşittir. 

Yumuşak fırçalar havalandırma 

kanallarında ve yağlı bacalarda 

köpürtme maksatlı kullanılır. 

    Sert plastik fırçalar ise yağlı 

bacalarda köpürtmeden sonra 

kazıma maksatlı kullanılır. Da-

ha sonra kanalda biriken suyu 

çekmek için yine yumuşak 

fırçalar tercih edilmelidir. 

  

 


