
AWT–100X A�IR SANAY� HAVA TAHR�KL� BORU TEM�ZLEY�C� 

AWT-100X Hava Enerjili Boru Temizleyici bizim en güçlü birimimizdir. AWT-100 ile 
aynı çalı�ma prensipleri içerir. 4 HP (3 KW) motor ile donatılmı� bu makine 6.4mm ve yukarı 
boruları, mevcut milleri, esnek aksesuarları ile ıslak veya kuru uygulamalarda neredeyse tüm 
boru tipleri için gerekli uç ve aparatları ile temizleyebilmektedir. 

So�utucu, e�anjör, Kondenser, evaparatör, kazan borularını vb. 6.4 mm.- 305 mm. 
çap aralı�ında temizleme kapasitesine sahiptir. Bükülebilir Boru Temizleme �aftları standart 
uzunlukları; 3.7m., 5.2 m., 7.6m., 10.7 m., 13.7 m., 15.2 m., 18.3 m., 22.9 m. olup özel 
uygulamalar için daha uzun olanları da imal edilmektedir. Makineye direk elle geçmeli 
temizleme �aftıyla beraber basınçlı suyun hareket (çalı�ması), aynı anda hava otomatik ayak 
pedalıyla sa�lanmaktadır. Makinenin �aftı temizleme ba�lı�ıyla (kesici, delici, fırçalama, 
honlama vb. gibi) birlikte dönerek boruların içerisine verilip temizlenmekte ve aynı anda 
ba�lıkların üzerine gelen tazyikli suyun etkisiyle de artık maddeler borunun di�er tarafından 
dı�arı atılmaktadır. �aftın bir kez boru boyunca ilerlemesi yeterlidir. 

Makine E�anjör- So�utucu- Kondenser vb. boruların temizli�inde, ba�lanacak olan 
�ehir �ebekesi suyunu tazyikli olarak su ceketli �aftın içerisinden temizleme ba�lıklarının 
üzerine iletmektedir. Basınçlı Suyun hareketi otomatik ayak pedalıyla sa�lanmaktadır. 
Makine ile istenildi�inde Vakum Cihazıyla birlikte kazan duman boruları da temizlenip vakum 
emi� haznesinde toplanılmaktadır. Makine tamamen kapalı sistem paslanmaz çelik dı� 
gövdeye sahip olup makinenin temizleme �aftları, ba�lıklar, ayak pedalı ve di�er ekipmanlar 
için özel ta�ıma bölmesi mevcuttur. Ana ünite ta�ıyıcı arabanın üzerine monteli olup net 
a�ırlı�ı 20 kg.dır. 

TEKN�K ÖZELL�KLER 

. Esnek mil Hızı  : De�i�ken, 500-3,000 devir/dakika 

. Motor Gücü   : 4 HP (3 kW) hava basıncı ve hacime ba�lı 

. Hava ihtiyacı  : En az 4,1 BAR, En fazla 7 BAR  

. Boyutlar   : 940mm yükseklik x 510mm geni�lik x 430mm derinlik. 

. A�ırlık   : 25 kg. kuru  

ÖZELL�KLER 

. Hava destekli - Darbelere dayanıklı 

. Kullanımı kolay - asgari e�itim yeterli 

. Paslanmaz çelik gövde - uzun ömürlü 

. Hava ya�layıcı - motor ömrünü uzatır 

. Hız / tork kontrolü - Her uygulama için hız, devir, basınç kontrol 

. De�i�tirilebilir temizleme araçları - çok yönlü  

. Büyük tekerlekler - ta�ımak kolay 

. E�zamanlı su fı�kırma veya vakum – artık bırakmaz 

. Ayak pedalı harekete geçirilebilme - güvenli çalı�ma 
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