
:  ایتالیا

با داشتن فیلتر کیسه اي از جنس پلی استر

در این مدل جاروها معیار سنجش قدرت جارو، سرعت مکش می باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
COMAC ایتالیا ساخت کمپانی    CA 30 جاروي مدل

 

مکش و قدرت باال 
رحله اي ساخت کمپانی آماتک دو م یک موتور قوي

جهت حمل و نقلهاي محکم 
با داشتن فیلتر کیسه اي از جنس پلی استرقابلیت جمع آوري آب و خاك 

 سطح صداي بسیار پایین
پلی اورتان

مرحله اي  جهت مصرف کمتر جریان برق و 
طول عمر باالتر موتور

در این مدل جاروها معیار سنجش قدرت جارو، سرعت مکش می باشد 

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376–02145947000   

www.etehadsanat.com  

  واحد  مقدار  مشخصات
  وات  1100
  لیتر  25

  میلیمتر آب  2200
  مترمکعب بر ساعت  194
  دسی بل  69

  -   پلی اتیلن فشرده
  متر  7

  سانتی متر  43*40*56
  کیلوگرم  7

 
جاروي مدل مشخصات   

 
مکش و قدرت باال  - 1  
یک موتور قويداراي  - 2  
هاي محکم داراي چرخ -3   
قابلیت جمع آوري آب و خاك  - 4  
سطح صداي بسیار پایین - 5  
پلی اورتان داراي بدنه - 6  
  2داراي موتور - 7
طول عمر باالتر موتور   
در این مدل جاروها معیار سنجش قدرت جارو، سرعت مکش می باشد  - 8   
    

  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376: تلفن

www.etehadsanat.com
 

 

مشخصات
  توان موتور

  ظرفیت مخزن 
  قدرت مکش
  سرعت مکش

  سطح صدا
  جنس بدنه 
  طول کابل

  ابعاد 
  وزن
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