
  براي نظافت سطوح با ارتفاع کم

  ی و عمرطوالنی تر
 

 عدد برس رولی به جاي برس دیسکی که کیفیت نظافت را باال می برد

 را نیز داراست و  هاي جامد

 

  دن و خشک کردن تمام نقاط شستشو

  مشخصات
  عرض کاري

  عرض تی دستگاه
  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  فشار برس
  موتور وکیوم/توان موتور برس
  کاريظرفیت 
  تعداد برس/سرعت برس

  نوع برس
  منبع تغذیه
  ابعاد دستگاه
  وزن با باتري

    

  :VISPA35BSدستگاه اسکرابر مدل 

براي نظافت سطوح با ارتفاع کم سانتی متر 38سته جهت شستشو فضاهایی با ارتفاع درجه د
 سطح صداي فوق العاده پایین

  دسترسی آسان به باتري جهت تعویض و نگهداري
ی و عمرطوالنی تریآب تمیز جهت افزایش کارا درپوش مخزنداراي فیلتر صافی بر روي 

  ي سیستم قطع کن خودکار مکش به هنگام پر شدن مخزن ریکاوري

عدد برس رولی به جاي برس دیسکی که کیفیت نظافت را باال می برد
 آلومینیوم آبکاري شده 

هاي جامد آوري زبالهداراي مخزن زباله مجزا که در حین شستشو توانایی جمع 
  .این گزینه منحصر بفرد باعث تمایز این دستگاه با سایر مدلها می باشد

 .قابلیت جمع آوري و خشک کنندگی آب در زمان حرکت به سمت عقب

 از دستگاه ) ریکاوري(قابلیت نصب و جداسازي مخزن آب کثیف 

دن و خشک کردن تمام نقاط شستشوعرض باالتر تی نسبت به برس براي پوشش دا

VISPA 35BS واحد  
  میلی لیتر  335
عرض تی دستگاه  میلی لیتر  525
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  12
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  14

  کیلو گرم  5/14
توان موتور برس  وات  240/250

  مترمربع در ساعت  1000
سرعت برس  دور در دقیقه  2/110

  استوانه اي   2
  آمپر/ولت  12/55
  میلی متر  718*460*

  کیلوگرم  67

      

دستگاه اسکرابر مدل  مشخصات     

درجه د180چرخش  -1
سطح صداي فوق العاده پایین -2
دسترسی آسان به باتري جهت تعویض و نگهداري -3
داراي فیلتر صافی بر روي  -4
ي سیستم قطع کن خودکار مکش به هنگام پر شدن مخزن ریکاوريادار -5
عدد برس رولی به جاي برس دیسکی که کیفیت نظافت را باال می برد 2داراي  - 6
آلومینیوم آبکاري شده داراي شاسی  -7
داراي مخزن زباله مجزا که در حین شستشو توانایی جمع  -8

این گزینه منحصر بفرد باعث تمایز این دستگاه با سایر مدلها می باشد
قابلیت جمع آوري و خشک کنندگی آب در زمان حرکت به سمت عقب  -9

قابلیت نصب و جداسازي مخزن آب کثیف   -10
عرض باالتر تی نسبت به برس براي پوشش دا  -11
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  شرکت اتحاد صنعت صدرا
  02145947000- 09123908376: مویایل 

www.etehadsanat.com  

http://www.etehadsanat.com

