
که سطح مجموعه را شستشو و نظافت کرده و با تی تعبیه شده در پشت برس همان            

  )سانتیمتر38تا 

  

  مشخصات فنی
  عرض کاري

  عرض تی دستگاه
  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  فشار برس
  موتور وکیوم/ توان موتور برس

  ظرفیت کاري
  تعداد برس/سرعت برس

  منبع تغذیه
  ابعاد دستگاه
  وزن با باتري

  

       

     : B  VISPA 35 مشخصات دستگاه اسکرابر مدل

که سطح مجموعه را شستشو و نظافت کرده و با تی تعبیه شده در پشت برس همان             VISPAمدل ) کف شوي
  .درصد خشک می کند

 مناسب براي محیطهاي کوچک با توجه به ابعاد دستگاه 

  on board)(روي خود دستگاه  شارژرتعبیه باتري و 

  آلومینیوم آبکاري شده 
تا (درجه دسته در راستاي نظافت سطوح با ارتفاع کم180قابلیت چرخش 

 .پایین ر و نگهداريکاربري آسان و هزینه تعمی

 جداسازي برس تنها با فشار یک دکمه 

 صداي پایین به دلیل پوشش اسفنجی اطراف موتور وکیوم

VISPA 35B )مشخصات فنی  واحد  )باتري
عرض کاري  میلیمتر  350
عرض تی دستگاه  میلیمتر  450
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  10
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  12
فشار برس  کیلوگرم  20

توان موتور برس  وات  250-250
ظرفیت کاري  مترمربع درساعت  1000

سرعت برس  دور در دقیقه  140/1
منبع تغذیه  آمپر/ولت   12/55

ابعاد دستگاه  میلیمتر  682*440*1018
وزن با باتري  کیلوگرم  67

       

مشخصات دستگاه اسکرابر مدل        

کف شوي(دستگاه اسکرابر       
درصد خشک می کند 100لحظه 

مناسب براي محیطهاي کوچک با توجه به ابعاد دستگاه  -1
تعبیه باتري و  -2
آلومینیوم آبکاري شده داراي شاسی  -3
قابلیت چرخش  -4
کاربري آسان و هزینه تعمی -5
 امکان نصب و - 6
صداي پایین به دلیل پوشش اسفنجی اطراف موتور وکیوم -7
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  : کرد اشاره زیر موارد به توان می هایش 

درجه اي دسته حرکتی در راستاي دستگاه، ضمن ایده آل بودن براي شستشو 
و نظافت گوشه و کنار دیوارها و مکان هاي باریک، قابلیت جمع شدن و نگهداري دستگاه در فضاهاي کم به شکلی عمودي 

و عملکرد همزمان موتور برس جهت شستشوي و موتور مکش براي جمع 
    .آوري و خشک کردن سطوح پس از شستشو، تمام آلودگی بطور کامل از سطح پاك می شود

 قدرت کوچک، و متراکم مناطق در برق کابل نداشتن

 Vispa 35مشخصات اسکرابر مدل 

Vispa  ویژگی ترین مهم از که باشد می هاي مدل از یکی 
  یکارای و 

Vispa 35 B  درجه اي دسته حرکتی در راستاي دستگاه، ضمن ایده آل بودن براي شستشو  180با قابایت تغییر
و نظافت گوشه و کنار دیوارها و مکان هاي باریک، قابلیت جمع شدن و نگهداري دستگاه در فضاهاي کم به شکلی عمودي 

  شستشو و خشک کردن همزمان

و عملکرد همزمان موتور برس جهت شستشوي و موتور مکش براي جمع  Vispa 35 Bبا توجه به کارایی هاي اسکرابر 
آوري و خشک کردن سطوح پس از شستشو، تمام آلودگی بطور کامل از سطح پاك می شود

  دستگاه 

نداشتن و طراحی نوع علت به VispaB 35  اسکرابرهاي
  .دارد )کابلی( برقی هاي مدل به 

مشخصات اسکرابر مدل 
  
  
  

B 35 Vispa دستگاه
 راندمان افزایش .1

Vispa 35 Bدستگاه 

و نظافت گوشه و کنار دیوارها و مکان هاي باریک، قابلیت جمع شدن و نگهداري دستگاه در فضاهاي کم به شکلی عمودي 
  .نیز میسر می شود

  

  

  

  

  

شستشو و خشک کردن همزمان.2

با توجه به کارایی هاي اسکرابر 
آوري و خشک کردن سطوح پس از شستشو، تمام آلودگی بطور کامل از سطح پاك می شود

  

  

 تغذیه سیستم . 3

اسکرابرهاي دار باطري مدل
 نسبت بیشتري مانور

  

  

  



  طراحی مخازن دستگاه.  4
 شستشوي منظور به تمیز آب مخزن کردن پر جهت دستگاه آب مخازن که است اي بگونه B 35 Vispa اسکرابر طراحی
 در شده آوري جمع هاي آلودگی تمامی و شده جدا بدنه از نظافت و شستشو اتمام از پس کثیف آب مخزن تخلیه و سطوح
  .باشد می تخلیه قابل راحتی به مخزن

  

  

  

  

  

  

  

  ها قفسه زیر شستشو قابلیت . 5
 با هایی مکان زیر در نظافت و شستشو قابلیت که است، اي گونه به B 35 Vispa دستگاه روي بر آب مخازن طراحی
  .سازد می ممکن را متر سانتی 38 حداقل ارتفاع

  

  

  
  
  
  
  

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
  02145947000- 09123908376: مویایل 

www.etehadsanat.com 

 
 

http://www.etehadsanat.com

