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   : E  ABILA50مشخصات دستگاه اسکرابر مدل

 به علت ابعاد مناسب دستگاهقدرت مانور باال 

داراي سیستم قطع کن خودکار موتور مکنده در هنگام پر شدن مخزن آب کثیف
 امکان نصب و جداسازي برس تنها با فشار یک دکمه

V شکل براي پوشش دادن کامل محدوده شستشو          

 مخازن دو جداره و آلومینیوم آبکاري شده 

 قرار گیري موتور وکیوم داخل محفظه پالستیکی و در نتیجه صداي

   )62db(بسیار پایین دستگاه 
  قاب فلزي برس و داراي کاور جهت جلوگیري از پاشش آب

 امکان جدا شدن کامل مخزن آب کثیف دستگاه جهت تخلیه راحت تر

داراي پدال براي باال و پایین کردن برس و تی دستگاه جهت سهولت درحمل و نقل 

         

                             

ABILA50E)مشخصات  واحد )برقی
پهناي شستشو  میلیمتر  510
عرض تی دستگاه  میلیمتر  660
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  35
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  40
فشار برس  کیلوگرم  25

برستوان موتور   وات  650/450
ظرفیت کاري   مترمربع در ساعت  1750

سرعت دوران برس/تعداد برس  دور در دقیقه  1/140
منبع تغذیه  آمپر ساعت –ولت   230

  میلیمتر  1160*455*
  کیلوگرم  72

مشخصات دستگاه اسکرابر مدل       

قدرت مانور باال  -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
Vمجهز به تی  -4

آلومینیوم آبکاري شده شاسی  -5
قرار گیري موتور وکیوم داخل محفظه پالستیکی و در نتیجه صداي - 6

بسیار پایین دستگاه  
قاب فلزي برس و داراي کاور جهت جلوگیري از پاشش آب -7
امکان جدا شدن کامل مخزن آب کثیف دستگاه جهت تخلیه راحت تر -8
داراي پدال براي باال و پایین کردن برس و تی دستگاه جهت سهولت درحمل و نقل  -9
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 Abila 50 E  بعنوان یکی از کارآمدترین
 .مترمربع نام برد 1700هاي اسکرابر دستی براي شست و شوي فضاهاي کوچک تا مساحت 

 .در فضاهاي فاقد مانع مناسب تر است

 :توان اشاره نمود

به گونه اي است که بسهولت هر بخش دستگاه را می توان نظافت 
  .در حفظ عملکرد بهینه دستگاه در طول زمان تاثیر بسزایی دارد

در محیط هاي حساس به صدا مانند خانه سالمندان، بیمارستان ها و مهدکودك ها، انتخاب یک دستگاه کف شور با 
عایق صدا براي موتور مکش از درپوش خالء 

استفاده شده است که از نشت آب جلوگیري کرده و صداي دستگاه را در عین حفظ قدرت مکش موتور، به شکل 

  

   ABILA 50E: مشخصات کامل دستگاه اسکرابر مدل 

 Abila 50 Eتوان از مدل می Abila از میان سري دستگاه هاي زمین شوي
هاي اسکرابر دستی براي شست و شوي فضاهاي کوچک تا مساحت 

در فضاهاي فاقد مانع مناسب تر است این دستگاه کابل دار بوده و براي کاربرد

توان اشاره نمود به موارد ذیل می Abila 50 E هاي دستگاه اسکرابر

  نظافت راحت دستگاه اسکرابر

به گونه اي است که بسهولت هر بخش دستگاه را می توان نظافت  Abila 50 E طراحی دستگاه اسکرابر مدل
در حفظ عملکرد بهینه دستگاه در طول زمان تاثیر بسزایی دارد

  سطح صداي بسیار کم

در محیط هاي حساس به صدا مانند خانه سالمندان، بیمارستان ها و مهدکودك ها، انتخاب یک دستگاه کف شور با 
از درپوش خالء  Abila 50 E در اسکرابر. باشد سطح صداي بسیار کم حائز اهمیت می

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

  

مشخصات کامل دستگاه اسکرابر مدل 
  
  

از میان سري دستگاه هاي زمین شوي
هاي اسکرابر دستی براي شست و شوي فضاهاي کوچک تا مساحت  دستگاه

  
این دستگاه کابل دار بوده و براي کاربرد

  
هاي دستگاه اسکرابر ترین ویژگی از مهم

 
 

نظافت راحت دستگاه اسکرابر 1-
 

طراحی دستگاه اسکرابر مدل
در حفظ عملکرد بهینه دستگاه در طول زمان تاثیر بسزایی دارداین امر . نمود

  
سطح صداي بسیار کم 2 - 

  
در محیط هاي حساس به صدا مانند خانه سالمندان، بیمارستان ها و مهدکودك ها، انتخاب یک دستگاه کف شور با 

سطح صداي بسیار کم حائز اهمیت می
استفاده شده است که از نشت آب جلوگیري کرده و صداي دستگاه را در عین حفظ قدرت مکش موتور، به شکل 

قابل توجهی کاهش می
  
  
  
  
  
  
  
  
  



امکان خشک شدن کامل حرکت تی مکند در این دستگاه کفشوي کامال مطابق با حرکت ماشین بوده در نتیجه 
شود که مکش در فضاهاي  کند از سوي دیگر ابعاد کوچک تی مکنده سبب می

آب کثیف به سهولت انجام تخلیه کامل آب آلوده در این دستگاه اسکرابر با توجه به قطر بزرگ لوله تخلیه مخزن 
 .ماند می گیرد و زمان تخلیه به کمترین زمان ممکن کاهش می یابد از سوي دیگر هیچگونه پسماند بر جاي نمی

یک با تعبیه . آگاهی از میزان آب موجود در مخزن آب تمیز، به مدیریت بهینه عملیات شست و شو کمک می نماید
 .لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن در هر لحظه شده است

در این اسکرابر از یک کلید ایمنی ویژه، تعبیه شده بر روي پنل، براي اتصال و جدا کردن برس استفاده می شود و 
 .تنها با فشردن این کلید بصورت اتوماتیک انجام می گردد

مخزن آب تمیز این دستگاه اسکرابر با برخورداري از یک دهانه بزرگ به سرعت پر شده و فیلتر ویژه تعبیه شده بر 
 .دهانه مخزن، از ورود ناخالصی هاي آب به درون مخزن جلوگیري می نماید

باشد که پسماندهاي جامد کوچک را  ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر مجهز به فیلتر مشبک سبدي می
  .جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن آب کثیف راحت تر انجام شود

  
 

 تی مکنده با طراحی مناسب

حرکت تی مکند در این دستگاه کفشوي کامال مطابق با حرکت ماشین بوده در نتیجه 
کند از سوي دیگر ابعاد کوچک تی مکنده سبب می زمین به نحو احسن را فراهم می

 .خوبی صورت گیرد

 طراحی ویژه مخزن آب کثیف

تخلیه کامل آب آلوده در این دستگاه اسکرابر با توجه به قطر بزرگ لوله تخلیه مخزن 
می گیرد و زمان تخلیه به کمترین زمان ممکن کاهش می یابد از سوي دیگر هیچگونه پسماند بر جاي نمی

 لوله نشانگر سطح آب پاکیزه در مخزن

آگاهی از میزان آب موجود در مخزن آب تمیز، به مدیریت بهینه عملیات شست و شو کمک می نماید
لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن در هر لحظه شده است

 اتصال و جدا کردن برس بصورت اتوماتیک

در این اسکرابر از یک کلید ایمنی ویژه، تعبیه شده بر روي پنل، براي اتصال و جدا کردن برس استفاده می شود و 
تنها با فشردن این کلید بصورت اتوماتیک انجام می گردداتصال یا جدایش برس 

 مخزن آب تمیز مجهز به فیلتر ویژه

مخزن آب تمیز این دستگاه اسکرابر با برخورداري از یک دهانه بزرگ به سرعت پر شده و فیلتر ویژه تعبیه شده بر 
دهانه مخزن، از ورود ناخالصی هاي آب به درون مخزن جلوگیري می نماید

 فیلتر مشبک سبدي ویژه در دهانه مخزن آب کثیف

ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر مجهز به فیلتر مشبک سبدي می
جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن آب کثیف راحت تر انجام شود

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 -02145947000  

www.etehadsanat.com 

تی مکنده با طراحی مناسب -  3
حرکت تی مکند در این دستگاه کفشوي کامال مطابق با حرکت ماشین بوده در نتیجه 

زمین به نحو احسن را فراهم می
خوبی صورت گیرده باریک و انحناها ب

  
طراحی ویژه مخزن آب کثیف 4-  

تخلیه کامل آب آلوده در این دستگاه اسکرابر با توجه به قطر بزرگ لوله تخلیه مخزن 
می گیرد و زمان تخلیه به کمترین زمان ممکن کاهش می یابد از سوي دیگر هیچگونه پسماند بر جاي نمی

 

لوله نشانگر سطح آب پاکیزه در مخزن  5-
آگاهی از میزان آب موجود در مخزن آب تمیز، به مدیریت بهینه عملیات شست و شو کمک می نماید

لوله نشانگر کوچک در پشت دستگاه زمین شوي، امکان تعیین سطح آب درون مخزن در هر لحظه شده است
 
 

اتصال و جدا کردن برس بصورت اتوماتیک - 6
در این اسکرابر از یک کلید ایمنی ویژه، تعبیه شده بر روي پنل، براي اتصال و جدا کردن برس استفاده می شود و 

اتصال یا جدایش برس 
 

مخزن آب تمیز مجهز به فیلتر ویژه7-
مخزن آب تمیز این دستگاه اسکرابر با برخورداري از یک دهانه بزرگ به سرعت پر شده و فیلتر ویژه تعبیه شده بر 

دهانه مخزن، از ورود ناخالصی هاي آب به درون مخزن جلوگیري می نماید
  
فیلتر مشبک سبدي ویژه در دهانه مخزن آب کثیف - 8

ورودي مخزن آب کثیف این دستگاه اسکرابر مجهز به فیلتر مشبک سبدي می
جمع آوري کرده و باعث می شود شست و شوي مخزن آب کثیف راحت تر انجام شود

  
شرکت اتحاد صنعت صدرا

09123908376: مویایل 
www.etehadsanat.com

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

