


 Turbo dizel 44,9 hp motor gücüne sahiptir. 

 5 metre boyunda, 2 metre eninde ve 1500 kg 
ağırlığındadır. 

 Yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. 

 Suya değen kısmı tuzlu suya dayanıklı alüminyum 
malzemeden yapılmıştır. 

 Yük kaldırma kapasitesi 200 kg’dır. 

 



Atık ve yosun gibi maddelerin toplanmasına olanak sağlar. 

 

1.Yüksek Uçlu Tırmık 

 

Amfibi yosun temizleme aracı ön kısmına monte 
edilebilen birçok aparat alternatifine sahiptir,









 Kocaeli İli sınırlarında, İzmit Körfezin etrafında 11 adet ve Kandıra 
İlçemizde 8 adet olmak üzere toplam 19 adet plajımız mevcut olup, bu 
plajlardan Cebeci ve Altınkemer Halk plajları mavi bayrak ödülüne hak 
kazanmıştır.  
  
 Bu plajların bakım ve temizlik işleri Büyükşehir Belediyemize bağlı 
Deniz Süpürgeleri ve deniz süpürgelerinin çalışmasının mümkün olmadığı 
kıyıya yakın bölgelerde ise Amfibik Sulak Alan taşıtı ile 
gerçekleştirilmektedir. 
  



 Mavi Bayraklı Altınkemer Halk 
Plajında yapılan yosun temizleme 
çalışmasından bir görüntü,  
Halk plajının en sakin olduğu sabahın 
erken saatlerinde  başlayan 
çalışmalarda, Yosun temizleme aracının 
ön tarafına yerleştirilen gözenekli bir 
yapıya sahip olan aparatı sayesinde 
yosun , katı atık vb. maddeler deniz 
yüzeyinden alınıp sahilde uygun bir 
yerde biriktirildikten sonra bertarafı 
sağlanmaktadır.  
 



Kocaeli sınırları içerisinde bulunan yüzme alanlarından Karamürsel Ereğli 
Defne Plajından yosun ve kıyı temizleme çalışması ile ilgili görüntü. 



 Amfibik Sulak Alan Taşıtı ile; Plajlarda ki kıyı temizlik çalışmaları 
haricinde Kocaeli sınırları içerisindeki çeşitli göl, gölet, dere vb. bölgelerde de 
yosun ve katı atıkların temizlenmesi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır. 

Kocaeli Fuarı İçerisinde bulunan gölette yapılan çalışmaya ait görüntü. 



Derelere kurulan sabit bariyer sistemi ile denize ulaşması engellenen yüzer 

haldeki bir çok katı atık, insan gücü ile temizlenmesinin mümkün olmadığı 

alanlarda Amfibik sulak alan taşıtı yardımıyla temizlenmektedir. 



Amfibik Sulak Alan Taşıtının diğer ağır iş makineleri ile veyahut insan 
gücü ile çalışılması mümkün olmayan alanlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmış bir çok yardımcı ekipmanı bulunmaktadır. 

Kavrama kepçesi ve kütük kıskacı sığ 
sularda ve kıyı şeritlerinde bitki 
köklerinin, ağaç dallarının ve çöplerin 
sökülüp kaldırılmasında kullanılır. 

Makineye monte edilmiş olan 
kazıcı kol ile kanal kazma, su 
girişlerinde ve çıkışlarında biriken 
mil yığınını giderme işleri için 
kullanılır. 



Dip tarama pompası bir hidrolik motor 
ile çalıştırılır ve 130 m³/s'lik bir 
kapasiteye sahiptir, su yapısının 
dibinden emilen çamur vb. maddeler 
aracın üzerindeki tankta biriktirilebilir. 

Bu aparat bitkileri aynı anda keser 
ve toplar, özellikle göletler ve 
limanlar gibi yerin dar ve kısıtlı 
olduğu, su akışının toplama 
işlemini güçleştirdiği daha küçük 
su yollarında kullanışlıdır. 



  

TEŞEKKÜRLER… 


