
 قدرت مانور باال و امکان استفاده در محیط هاي پر تردد با توجه به ابعاد دستگاه

 داراي سیستم قطع کن خودکار موتور مکنده در هنگام پر شدن مخزن آب کثیف

 محرك گیربکسی برس دستگاه که باعث افزایش فشار برس در نتیجه افزایش کیفیت 

( 

 داراي قاب و سه نظام فلزي برس و محافظ پالستیکی دور برس براي پخش نشدن آب به اطراف

  

  

   

  

  

              

 

 

  
  

  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  توان موتور مکنده
  حداکثر ظرفیت کاري

  سرعت دوران برس

   :ABILA 20 B مشخصات دستگاه اسکرابر مدل

قدرت مانور باال و امکان استفاده در محیط هاي پر تردد با توجه به ابعاد دستگاه
داراي سیستم قطع کن خودکار موتور مکنده در هنگام پر شدن مخزن آب کثیف

 امکان نصب و جداسازي برس تنها با فشار یک دکمه 

  شکل براي پوشش دادن کامل محدوده شستشو Vمجهز به تی 

 آلومینیوم آبکاري شده و مخازن دو جداره 

 صداي بسیار پایین دستگاه 

محرك گیربکسی برس دستگاه که باعث افزایش فشار برس در نتیجه افزایش کیفیت 
 .شستشو خواهد شد

 سیستم مکش به صورت غیر مستقیم و از طریق درب مخزن

)کف شکن ،توري آشغالگیرو توپی(مرحله  3موتور وکیوم طی محافظت از 
 .مخزن آب کثیف دستگاه به طور کامل جدا می شود

داراي قاب و سه نظام فلزي برس و محافظ پالستیکی دور برس براي پخش نشدن آب به اطراف
 داراي بدنه هایژنیک جهت جلوگیري از اشاعه آلودگی

  

  

ABILA)مشخصات  واحد )باطري  
  پهناي شستشو  میلیمتر  500

  عرض تی دستگاه  میلیمتر  
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  
  فشار برس  کیلوگرم  
توان موتور مکنده  وات  450
حداکثر ظرفیت کاري  مترمربع در ساعت  1
سرعت دوران برس/تعداد برس  دور در دقیقه  1
  منبع تغذیه  آمپر ساعت –ولت   2*
  ابعاد  میلیمتر  1160*
  وزن  کیلوگرم  

مشخصات دستگاه اسکرابر مدل

قدرت مانور باال و امکان استفاده در محیط هاي پر تردد با توجه به ابعاد دستگاه -1
داراي سیستم قطع کن خودکار موتور مکنده در هنگام پر شدن مخزن آب کثیف -2
امکان نصب و جداسازي برس تنها با فشار یک دکمه  -3
مجهز به تی  -4
آلومینیوم آبکاري شده و مخازن دو جداره شاسی  -5
صداي بسیار پایین دستگاه  - 6
محرك گیربکسی برس دستگاه که باعث افزایش فشار برس در نتیجه افزایش کیفیت  -7

شستشو خواهد شد
سیستم مکش به صورت غیر مستقیم و از طریق درب مخزن -8
محافظت از  -9

مخزن آب کثیف دستگاه به طور کامل جدا می شود -10
داراي قاب و سه نظام فلزي برس و محافظ پالستیکی دور برس براي پخش نشدن آب به اطراف -11
داراي بدنه هایژنیک جهت جلوگیري از اشاعه آلودگی  -12

 

 

ABILA20 B
500
660
35  
40  
25  
450
1750

1/140
77-12*

960*455*
90  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



است و داراي  Abila هاي کف شوي هاي پرکاربرد از سري دستگاه

ولتی، قدرت و مکش مورد نیاز براي شست و شوي سطحی محیط را به 
 Abila 20 B  مصرف انرژي در % 20کاهش

باشد بطوریکه می توان از باطري هاي کوچکتر براي 
 .عملیات مشابه استفاده کرد و یا باطري هاي مدل قدیمی را براي مدت زمان طوالنی تري به کار گرفت

شوند،  وشو بخوبی تمیز می هاي اسکرابري که در پایان هر عملیات روزانه شست
 Abila 20 به همین دلیل طراحی دستگاه هاي اسکرابر مدل

اي است که امکان دسترسی سریع به هر بخش از دستگاه و نظافت آسان آن را به سهولت فراهم 

   : ABILA 20 Bمشخصات مدل 

 Abila 20هاي پرکاربرد از سري دستگاه یکی از مدل
 .مترمربع می باشد1700فضاهایی تا مساحت عملکرد بهینه در 

ولتی، قدرت و مکش مورد نیاز براي شست و شوي سطحی محیط را به  12وجود دو عدد باطري شارژي 
 B 0نکته قابل توجه در مورد اسکرابر. نماید شکل مطلوب تأمین می

باشد بطوریکه می توان از باطري هاي کوچکتر براي این دستگاه نسبت به دستگاه هاي قدیمی تر می 
عملیات مشابه استفاده کرد و یا باطري هاي مدل قدیمی را براي مدت زمان طوالنی تري به کار گرفت

هاي اسکرابري که در پایان هر عملیات روزانه شست دهد دستگاه تجربه نشان می
به همین دلیل طراحی دستگاه هاي اسکرابر مدل. دهند نشان می در طول زمان عملکرد بهتري

اي است که امکان دسترسی سریع به هر بخش از دستگاه و نظافت آسان آن را به سهولت فراهم 

مشخصات مدل 
  

 B 20اسکرابر
عملکرد بهینه در 

وجود دو عدد باطري شارژي 
شکل مطلوب تأمین می

این دستگاه نسبت به دستگاه هاي قدیمی تر می 
عملیات مشابه استفاده کرد و یا باطري هاي مدل قدیمی را براي مدت زمان طوالنی تري به کار گرفت

تجربه نشان می
در طول زمان عملکرد بهتري

B اي است که امکان دسترسی سریع به هر بخش از دستگاه و نظافت آسان آن را به سهولت فراهم  به گونه
 .می نماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  :اشاره نمود توان به موارد ذیل می

در این دستگاه زمین شوي، تی مکنده کامال مطابق با حرکت ماشین، حرکت کرده در نتیجه زمین بطور 
شود از سوي دیگر ابعاد کوچک تی مکنده امکان دسترسی آن به فضاهاي بارك و انحناها را 

قطر بزرگ لوله تخلیه در مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، تخلیه کامل آب آلوده را تسهیل کرده و 
  .ترین زمان و بدون باقی ماندن پسماند صورت گیرد

محیط هاي حساس به صدا مانند  انتخاب یک دستگاه کف شور با سطح صداي بسیار کم براي کاربرد در
از درپوش  Abila 20 B در اسکرابر. باشد

خالء عایق صدا براي موتور مکش استفاده شده است که از نشت آب جلوگیري کرده و صداي دستگاه را در 
 .دهد

در این اسکرابر براي اتصال و جدا کردن برس، کلید ایمنی ویژه اي بر روي پنل قرار گرفته است و با فشردن 
  .این کلید عملیات اتصال یا جدایش برس بصورت اتوماتیک انجام می گردد

بزرگ براي مخزن آب تمیز این دستگاه اسکرابر، به پر شدن سریع مخزن کمک می نماید و 
فیلتر ویژه تعبیه شده بر دهانه مخزن، ناخالصی هاي آب را جمع آوري کرده و از ورود آنها به مخزن 

. تمیز، براي مدیریت بهینه عملیات شست و شو ضروري می باشد
وجود یک لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن را فراهم 

به موارد ذیل می Abila 20 B هاي دستگاه اسکرابر ترین ویژگی

 هطراحی مناسب تی مکند

در این دستگاه زمین شوي، تی مکنده کامال مطابق با حرکت ماشین، حرکت کرده در نتیجه زمین بطور 
شود از سوي دیگر ابعاد کوچک تی مکنده امکان دسترسی آن به فضاهاي بارك و انحناها را  کامل خشک می

  .فراهم می کند

  کثیفطراحی ویژه مخزن آب 
قطر بزرگ لوله تخلیه در مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، تخلیه کامل آب آلوده را تسهیل کرده و 

ترین زمان و بدون باقی ماندن پسماند صورت گیرد باعث می شود که عمل تخلیه در کوتاه

  مسطح صداي بسیار ک

انتخاب یک دستگاه کف شور با سطح صداي بسیار کم براي کاربرد در
باشد خانه سالمندان، بیمارستان ها و مهدکودك ها بسیار مهم می

خالء عایق صدا براي موتور مکش استفاده شده است که از نشت آب جلوگیري کرده و صداي دستگاه را در 
دهد می عین حفظ قدرت مکش موتور، به شکل قابل توجهی کاهش

  اتصال و جدا کردن برس بصورت اتوماتیک
در این اسکرابر براي اتصال و جدا کردن برس، کلید ایمنی ویژه اي بر روي پنل قرار گرفته است و با فشردن 

این کلید عملیات اتصال یا جدایش برس بصورت اتوماتیک انجام می گردد

  همخزن آب تمیز مجهز به فیلتر ویژ

بزرگ براي مخزن آب تمیز این دستگاه اسکرابر، به پر شدن سریع مخزن کمک می نماید و طراحی دهانه 
فیلتر ویژه تعبیه شده بر دهانه مخزن، ناخالصی هاي آب را جمع آوري کرده و از ورود آنها به مخزن 

 .جلوگیري می نماید

  لوله نشانگر سطح آب پاکیزه در مخزن
تمیز، براي مدیریت بهینه عملیات شست و شو ضروري می باشدآگاهی از میزان آب موجود در مخزن آب 

وجود یک لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن را فراهم 

ترین ویژگی از مهم
 

  

طراحی مناسب تی مکند
در این دستگاه زمین شوي، تی مکنده کامال مطابق با حرکت ماشین، حرکت کرده در نتیجه زمین بطور 

کامل خشک می
فراهم می کند

 
طراحی ویژه مخزن آب 

قطر بزرگ لوله تخلیه در مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، تخلیه کامل آب آلوده را تسهیل کرده و 
باعث می شود که عمل تخلیه در کوتاه

سطح صداي بسیار ک
  

  

انتخاب یک دستگاه کف شور با سطح صداي بسیار کم براي کاربرد در
خانه سالمندان، بیمارستان ها و مهدکودك ها بسیار مهم می

خالء عایق صدا براي موتور مکش استفاده شده است که از نشت آب جلوگیري کرده و صداي دستگاه را در 
عین حفظ قدرت مکش موتور، به شکل قابل توجهی کاهش

اتصال و جدا کردن برس بصورت اتوماتیک 
در این اسکرابر براي اتصال و جدا کردن برس، کلید ایمنی ویژه اي بر روي پنل قرار گرفته است و با فشردن 

این کلید عملیات اتصال یا جدایش برس بصورت اتوماتیک انجام می گردد

مخزن آب تمیز مجهز به فیلتر ویژ
 

طراحی دهانه 
فیلتر ویژه تعبیه شده بر دهانه مخزن، ناخالصی هاي آب را جمع آوري کرده و از ورود آنها به مخزن 

جلوگیري می نماید
لوله نشانگر سطح آب پاکیزه در مخزن
آگاهی از میزان آب موجود در مخزن آب 

وجود یک لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن را فراهم 
  .می نماید



استفاده از فیلتر ویژه اي براي موتور مکش 

در ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، فیلتر مشبک سبدي ویژه اي قرار داده شده است که 
آب کثیف راحت تر پسماندهاي جامد کوچک را جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن 

  فیلتر موتور مکش
 Abila 20 B همانند سایر مدل هاي سري Abila  از فیلتر ویژه اي براي موتور مکش

 .نماید شده است که به کاهش استهالك موتور مکش کمک می

 فیلتر مشبک سبدي ویژه در دهانه مخزن آب کثیف

در ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، فیلتر مشبک سبدي ویژه اي قرار داده شده است که 
پسماندهاي جامد کوچک را جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن 

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 -02145947000  

www.etehadsanat.com 

فیلتر موتور مکش
 B 0در اسکرابر

شده است که به کاهش استهالك موتور مکش کمک می
 

فیلتر مشبک سبدي ویژه در دهانه مخزن آب کثیف
در ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر، فیلتر مشبک سبدي ویژه اي قرار داده شده است که 

پسماندهاي جامد کوچک را جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن 
 .انجام شود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376: مویایل 

www.etehadsanat.com

http://www.etehadsanat.com
http://www.etehadsanat.com

