
 

rgggg 

 

 

 

 

 

 עג׳י שרותי ביוב ושאיבות בע״מ –דף מידע 

 א. ג. נ. , 

 . , הבעלים)עג׳י(  ע'י דגן אליעזר  1995 הוקמה בשנת חברת עג'י שירותי ביוב ושאיבות בע"מ 

 וזמינה לתת שרות בכל מקום ובכל זמן. 24/7חברתנו מפעילה מוקד שרות  -

 כגון: ירחב בתחום האקולוגיה, הניקיון התעשייתי והמוניציפל ם מספקת מגוון שירותי חברהה

 

בר  3000בר ועד  100ושטיפת צנרת בכל הקטרים ובכל האורכים בלחצים החל מחרור סתימות ש -
 ליטר דקה. 480ליטר דקה ועד  22ובספיקות החל מ

, שאיבה לחץ מים גבוהאמצעות בובריכות חמצון , מעצרות ווי ביוב, משטחיםניקוי שוחות ושטיפת ק -
   ואמצעיים ידניים.

 ,  מפרידי שמנים ,בוצה, דלק סניטרי, שומנים, שומנים,כגון:  הנוזליםשאיבה ושטיפת כל סוגי  -

 חומרים מסוכנים וכן כל חומר אחר. שיקועבורות 

 מטר אורך צנרת. 1000מקש ועד  800וזלים באמצעות משאבות ניידות עד והעברת נשאיבת  -

וצות כבדות, חול, חצץ, פחם,  מטר עומק כגון ב 50יבשים עד  / מוצקיםת בלאוור של חומרים שאיב -
מכולות, שקי ענק , לנקודה ספציפית כגון אמבטיותוהעברת החומר אפר, פוספטים, דשנים וכו 

 .שיידרשאו לכל מקום אחר  )ביגבגס(

 חישוף תשתיות באמצעות חפירה ביניקה ללא הרס. -

בר כגון ריסוק בטון וחומרים מוצקים, ניקוי מחליפי חום   3,000עבודות בלחץ מים אולטרה גבוה עד  -
 וצנרת בכל הגדלים, הכנת משטחים כגון קילוף גומי או אפקוסי ריפוף בטון קילוף צבע והכנה לצביעה. 

 משטחים, כלי צמה, הסרת גרפיטי וכו. ניקוי בקיטור ובלחץ מים של -

 מטר רדיוס בעלי גג קבוע או צף.  80עד בקטרים גדולים  המכליםשאיבה ושטיפת כל סוגי  -

 ומתקני תעשייה אחרים. ם, דודים, מעבי קיטור  למיניהשטיפה וניקיון חדרי קירור -

 שאיבה ושטיפה של מקלטים ופירים. -

 ובמט״שים. טיפול במכוני שאיבה -

 רובטיקה יחודית לשאיבה / שטיפה בלחץ מים.  -

 בר.  170ליטר דקה ו 480משאית משולבת מסוג קומבי בעל ספיקת מים של  -

 בלאוור מסוג וורטקס יחודי בארץ. -

בר מים חמים קיטור יחידה בארץ  500בר יחידה בארץ ומשאבת לחץ  3000משאבת לחץ מים גבוה  -
 מסוגה. 

נו המערכות , ברשותרציחברתנו מתמחה בצילום צנרת ומוסמכת מטעם תאגיד המים הא-צילום צנרת -
 צילום ומצלמות דחיפה לכל הקטרים וכל סוגי העבודות.  עם רובוטכללות ביותר בשוק המשו
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 קוב. 20קוב ועד  2החל מהמכילות קיבולות מיכל בנפחים משולבות  משאיות  22-כלרשותנו עומדות  -

 שפכים תעשייתיים חומרים מסוכנים.   פינוי והובלתברשותנו היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה ל -

וכלל האישורים הרלוונטיים מן  קבלת אישורי הטמנה במקומות המורשים לכךהסכמי שיתוף פעולה ו -
 הרשויות

 9001תקן איזו  -

 וכן הדרכות גובה כלל הסעיפים וחלל מוקף. תכלל עובדי החברה עוברים הדרכות ייעודיו -
 קפדניות. תכלל עובדי החברה עוברים בדיקות ביטחוניו -
 לרשותנו עומד מחסן גדול צוות אחזקה לשרות הציוד. -
 חדישים ובטכנולוגיה חדשיה וייחודית מסוגה. חברתנו מתחדשת בכל שנה עם בכלים  -

 

 

 אנו מספקים את שירותנו למגוון רחב של לקוחות קטנים וגדולים. 

 

 .מוסדות וגופים גם כאחזקה חודשיתמפעלי תעשייה, תאגידי מים, מועצות מקומיות ואזוריות, עיירות, 
 פרויקטים מיוחדים ומורכבים. מבצעים  אנו בנוסף

 

 ,מכתשים ( תם אמפרט, מגנזיום, תרכובות ברוםרוכי"ל ) תשתיות נפט, נמנים:הרבים בין לקוחותינו 
 PHIטבע טק, קופולוג, מקסימה, ק.צ.א.א , אלקון, רשות הטבע והגנים, החברה לשירותי איכות הסביבה, 

ים מכללות ואוניברסיטאות, בתי מלון, מסעדות, , נמל אשדוד, בתי חולןמשרד הביטחו, חברת החשמל, 
 ועוד רבים ואחרים. אקולוגיות חברות

  
 
 

 ימים בשבוע 7שעות ביממה ,  24שירותי החברה ניתנים 

    נשמח להציע את שירותינו

 ולספק המלצות 

 

 08-9924649 -משרד ראשי 
 maoz@aji.co.il  2700329-052מעוז דגן                     ariel@aji.co.il 4319696-052אריאל ממרן 

 

 AJI – עג'יעקבו אחרינו בפייסבוק  –לפרוייקטים, סרטונים ותמונות 

 

855518881127170-%D7%A2%D7%92%D7%99-https://www.facebook.com/Aji / 
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