
�

�

RAM-4 YEN�  JENERASYON ORJ�NAL BORU TEM�ZLEME MAK�NASI 

 RAM A - Matik konusunda 33 yıllık tecrübesiyle boru temizlemede maksimum performans 
sa�lar. Dördüncü nesil RAM-4 makinesinin çok çe�itli de�i�ebilir ve fırçaları mevcuttur. Kazan, 
kondenser, çiller ve e�anjör borularını temizlemek hiç bu kadar kolay olmamı�tı. Temizleme 
aparatları borulara hiçbir zarar vermeden güvenli ve etkin biçimde tortuları söker atar. �aftın dönen 
yönüne do�ru püskürtülen suyla çözülen tortular dı�arı atılır. RAM-4 sisteminizden maksimum 
performansı almak için gerekli en önemli silahlarımızdandır.  

So�utucu, E�anjör ve Kondenser borularını 6 mm. ile 25,4 mm. çap aralı�ında temizleme 
kapasitesine sahiptir. Bükülebilir Boru Temizleme �aftları standart uzunlukları; 3.7 m., 5.2 m., 7.6 
m.,10.7 m., 13.7 m., 18.3 m., 22.9 m. olup özel uygulamalar için sipari� üzerine daha uzun 
olanlarının da imalatı mümkündür. 

Makineyle beraber temizleme �aftının hareketi (çalı�ması), aynı anda hava siviçli otomatik 
ayak pedalıyla sa�lanmaktadır. Makine dar alanlar için her pozisyonda (düz, yatay, dü�ey, çapraz 
vb. gibi) çalı�abilmektedir. 

Makinenin bükülebilir temizleme �aftları spiralli ve su ceketli yapıdadır. Bükülebilir �afta 
ba�lanacak olan uygun temizleme ba�lıkları ve fırçalarla birlikte demir, çelik, bakır, pirinç, plastik 
düz veya e�imli tıkalı boruların tümü artık maddelerden arındırılmaktadır. Ayrıca boru malzemesine 
uygun fırçalar ve honlama ba�lıklarıyla yüzey temizli�i de kusursuz yapılmaktadır. 

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. 

 

RAM – 4 DONANIMLARI 

• Paslanmaz çelik kasa       
• De�i�ebilir temizleme aparatları 
• Ta�ıma arabası 
• E�siz su püskürtme ( ceketli ) 
• Ayak pedalıyla çalı�tırabilme 

TEKN�K ÖZELL�KLER� 

ESNEK �AFT HIZI   : 862,5 devir/dakika 

MOTOR GÜCÜ   : 0,4 KW 

G�R�� GÜCÜ    : 4,5 Amper. 230 V, 50 Hz veya 60Hz 

ÖLÇÜLER    : 940mm yükseklik x 510mm geni�lik x 430mm derinlik 

A�IRLIK    : 22Kg. net 
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K�RL�L�K FAKTÖRÜ & Ç�LLER PERFORMANSI 

 360 tonluk çillerin, ortalama %50 yüklemede 500 saat/yıl çalı�tı�ı varsayılırsa 1kw/saat 
elektrik 16,50 kuru�tan hesaplanırsa kirlilik faktörünün performansı nasıl etkiledi�ini a�a�ıdaki 
tablodan görebiliriz. 

K�RL�L�K FAKTÖRÜ VER�M % K�RL�L�K FAKTÖRÜ 
SEBEB�YLE KAYIP 
ENERJ� M�KTARI 

KAYIP 

0,0005 %100 % 0 KAYIP YOK 
0,0015 %94 %11 10.800,90 TL 
0,0025 %80 %22 21.601,80 TL 
0,0036 %58 %33 32.402,70 TL 
0,0045 %36 %44 43.203,60 TL 
    

 

MAK�NE EK�PMANLARI 

Temizleme �aftı : 

 

GTC-701 Seri Spiralli- su ceketli sulu �aft (3.7, 7.6 metre) (1/4- 3/8” çapında)  

    

 

GTC-702 Seri (3.7, 13.5 metre aralı�ında) (7/16- ½” çapında) 

    

 

GTC-703 Seri (3.7, 23 metre aralı�ında) (9/16- 1” çapında) 

    

 

GTC-704 (3.7, 23 “ “ ) (5/8 - 1” çapında)  

    

 

GTC-720 Seri Sulu tip kalın temizleme �aftı (1”- 12” çapında)(7.6 – 15.2 m. aralı�ında) 

Temizleme �aftı : 

    

 

GTC-721 Seri Kuru tip temizleme �aftı (1”-12” çap aralı�ında)(7.6- 15.2 m. 
aralı�ında) 

    

 

GTC-721G Seri Kuru tip temizleme �aftı (Isıya dayanıklı, çelik kaplama) (1”- 12” çap 
Aralı�ında, 7.6 – 15.2 m. aralı�ında)  

    

 

GTC-821 Seri Kuru tip temizleme �aftı (Isıya dayanıklı çelik kaplama)(1”- 12” 
çapında) 
 (7.6 – 15.2 m. aralı�ı)  
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Fırça ve Ba�lıkları :      
      

 

GTC-211 Mavi plastik temizleme fırçası (1/4”- 1” aralı�ında her çap) 

    

 

GTC-210 Paslanmaz çelik temizleme fırçası (1/4”- 1” aralı�ında her çap) 

    

 

GTC-200B Pirinç temizleme fırçası (1/4”- 1” Aralı�ında her çap) 

    

 

SGB seri Kireç için spiralli sert plastik temizleme fırçası (1/4- 1” çap aralı�ında) 

    

 

GTC-203/204 So�utucu düz a�ızlı temizleme ba�lı�ı (5/16- 1/2” çap aralı�ında)  

    

 

GTC-205/206 So�utucu düz a�ızlı temizleme ba�lı�ı (1/2- 1” çap aralı�ında) 

    

 

GTC-203/204DT So�utucu düz a�ızlı temizleme ba�lı�ı(5/16- 1/2” çap aralı�ında)

    

 

GTC-205/206DT So�utucu düz a�ızlı temizleme ba�lı�ı (1/2- 1” çap aralı�ında)  

    

 

GTT-050 U boruları dairesel uçlu kesici tip temizleme ba�lı�ı (1/2”) 

    

 

GTT-625 U boruları dairesel uçlu temizleme ba�lı�ı (5/8”) 
 

 


