
  .ساختار مکانیکال دستگاه که باعث کاهش هزینه هاي خدمات میگردد

  بهترین دستگاه کف شوي سرنشین دار جهت تمیز کردن کناره هاي دیوار
  دسی بل و کاهش مصرف انرژي

 جهت جلوگیري از واژگون شدن دستگاه

 جهت جلوگیري از نفوذ آب و زباله 

 مشخص بودن قطعات الزم به نظافت در پایان هر شیفت کاري با 

 قرار گرفتن موتور و سیستم الکتریکی کامال جدا و دور از رطوبت براي طول عمر بیشتر

جهت تخلیه سریع و راحت و همچنین برگردانده شدن کامل مخزن آب کثیف 
 

  

 : INNOVA55Bمشخصات دستگاه اسکرابر مدل

 کارکرد بسیار راحت با دستگاه 

ساختار مکانیکال دستگاه که باعث کاهش هزینه هاي خدمات میگردد
  سانتیمتر 154قابلیت دور زدن دستگاه در فضاي 

بهترین دستگاه کف شوي سرنشین دار جهت تمیز کردن کناره هاي دیوار
دسی بل و کاهش مصرف انرژي 54در راستاي کاهش سطح صوتی تا  ECOمجهز به سیستم

  فرمان سبک و بسیار نرم و طراحی زیبا
  توقف کامل دستگاه به محض رها کردن پدال ترمز

 الومینیوم ابکاري شده و مخازن دو جداره داري شاسی 

جهت جلوگیري از واژگون شدن دستگاه کاهش سرعت در زمان دور زدن
 به صورت اختیاري و آپشنال on boardداشتن شارژر 

 داشتن صندلی راحت براي کار اپراتور در طوالنی مدت

جهت جلوگیري از نفوذ آب و زباله مرحله  3محافظت از موتور وکیوم طی 
 )کف شکن ،توري آشغالگیر و توپی

مشخص بودن قطعات الزم به نظافت در پایان هر شیفت کاري با 
  اپراتوررنگ زرد جهت راحتی 

 داراي سوئیچ اضطراري جهت قطع کامل عملکرد دستگاه 

 دسترسی آسان به باتري و فیوز

قرار گرفتن موتور و سیستم الکتریکی کامال جدا و دور از رطوبت براي طول عمر بیشتر
 داراي چرخهاي قوي و ضد سرخوردگی

 میزان ظرفیت آب تمیز) درجه(داراي گیج 

جهت تخلیه سریع و راحت و همچنین برگردانده شدن کامل مخزن آب کثیف داراي شیر خروجی آب تمیز 
 جهت تخلیه کامل و دسترسی اپراتور براي نظافت داخل مخزن

 قابلیت دید بسار ایده آل در حین کار
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داراي گیج   -18
داراي شیر خروجی آب تمیز  -19
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درب محافظ باطریها داراي جک هیدرولیکی می باشد که در صورت بازکردن و بستن مخزن به صورت 

 .به خاطر داشتن ابعاد مناسب قابلیت کارایی در محیطهاي متراکم را داراست

power bloc  نیاز : مزیت باطریهاي ژل (آمریکا

  مشخصات
  عرض کاري

  عرض تی دستگاه
  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  فشار برس
  موتور وکیوم/توان موتور برس

  ماکزیمم سرعت 
  کاريظرفیت 
  تعداد برس/سرعت برس

  منبع تغذیه
  ابعاد دستگاه
  وزن با باتري

درب محافظ باطریها داراي جک هیدرولیکی می باشد که در صورت بازکردن و بستن مخزن به صورت 
 .رخورد نکند و بسته نشودناگهانی به دستگاه ب

به خاطر داشتن ابعاد مناسب قابلیت کارایی در محیطهاي متراکم را داراست
power blocآمپر ژل ساخت کمپانی 105ولت   12عدد باتري  2داراي 

  .)به نگهداري و چک کردن ندارد

  :INNOVA 55مشخصات فنی مدل 

INNOVA 55B واحد  
  میلی متر  560
عرض تی دستگاه  میلی متر  800
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  70
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  80
  کیلوگرم  28

توان موتور برس  وات  310/450
ماکزیمم سرعت   کیلومتر بر ساعت  0- 5/5

  مترمربع در ساعت  3000
سرعت برس  دور در دقیقه  170/1

  آمپر/ولت  2)12/(105
  میلی متر  126*600*1030

  کیلوگرم  190

درب محافظ باطریها داراي جک هیدرولیکی می باشد که در صورت بازکردن و بستن مخزن به صورت  -21
ناگهانی به دستگاه ب

به خاطر داشتن ابعاد مناسب قابلیت کارایی در محیطهاي متراکم را داراست -22
داراي  -23

به نگهداري و چک کردن ندارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشخصات فنی مدل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بسیار شوي کف هاي ماشین از جدیدي
 یک هزینه با مشابه اي هزینه پرداخت با 

 و بوده کاربرپسندتر بسیار که شد خواهید
. 

با برخورداري از یک برس دیسکی قدرتمند و پهناي 
مترمربع جایگزین  3000سانتیمتر می تواند براي حفظ پاکیزگی فضاهایی تا مساحت 

این نکته در کنار . ي این دستگاه کفشوي، از چرخ هاي ماشین الهام گرفته شده است
ابعاد کوچک دستگاه اسکرابر قابلیت مانور آن را به نحو چشمگیري افزایش داده است و به دستگاه این امکان 

شو را در را می دهد که در فضاهاي کوچک بدون برخورد با موانع به راحتی حرکت کرده و عملیات شست و 
مدت زمانی کوتاه تر از زمان الزم براي اسکرابرهاي دستی انجام دهد و بدین ترتیب موجب صرفه جویی قابل 

 خاموش اکو/این دستگاه در مدل پایه خود با تکنولوژي ویژه اي براي بهینه سازي مصرف و سیستم روشن
 می متوقف اتوماتیک بطور دستگاه توقف

Innova به بنا نیز دستگاه با یکپارچه شارژر با 

 :باشد در مقایسه با یک اسکرابر دستی داراي مزایاي زیر می
 هاي تکنولوژي از استفاده دستگاه، تولید

 بودن کاربرپسندتر و
 ي ها مجتمع  همانند صدا به حساس هاي

 سطح که باشد می اکو سیستم به مجهز 

 .باشد می دستی هاي اسکرابر

  :55B Innova مدل دار سرنشین اسکرابر

جدیدي نسل B 55 Innova اسکرابر دستگاه عرضه با کماك
 اسکرابر، دستگاه این خرید صورت در .است کرده معرفی
خواهید دار سرنشین اسکرابر دستگاه یک صاحب دستی، اسکرابر

.است برخوردار شستشو و نظافت عملیات انجام در تري
با برخورداري از یک برس دیسکی قدرتمند و پهناي   Innova 55 B دستگاه زمین شوي سرنشین دار

سانتیمتر می تواند براي حفظ پاکیزگی فضاهایی تا مساحت  56
 .اسکرابرهاي دستی شود
ي این دستگاه کفشوي، از چرخ هاي ماشین الهام گرفته شده استبراي طراحی چرخ ها

ابعاد کوچک دستگاه اسکرابر قابلیت مانور آن را به نحو چشمگیري افزایش داده است و به دستگاه این امکان 
را می دهد که در فضاهاي کوچک بدون برخورد با موانع به راحتی حرکت کرده و عملیات شست و 

مدت زمانی کوتاه تر از زمان الزم براي اسکرابرهاي دستی انجام دهد و بدین ترتیب موجب صرفه جویی قابل 
 .توجه در هزینه هاي نظافت گردد

این دستگاه در مدل پایه خود با تکنولوژي ویژه اي براي بهینه سازي مصرف و سیستم روشن
توقف هنگام را آب جریان و رسب حرکت سیستم این .شود

B 55 Innova دارد سرنشین اسکرابر دستگاه عرضه
 .دارد وجود مشتري

در مقایسه با یک اسکرابر دستی داراي مزایاي زیر می Innova 55 B اسکرابر سرنشین دارد
تولید در کیفیت با مواد از استفاده بعلت ها هزینه توجه

و تر ایمن تر، راحت مشابه، زمان در باالتر بازده اتالف، دهنده
هاي محیط در توان می اسکرابر دستگاه این از :تر پایین
 دستگاه  زیرا نمود استفاده و ها بیمارستان تولید خطوط
 .دهد می کاهش را دستگاه

اسکرابر برابر دو اسکرابر دستگاه این در نظافت عملیات

  

اسکرابر مشخصات
  

کماك کمپانی
معرفی را کارآمد
اسکرابر دستگاه

تريباال سرعت از
دستگاه زمین شوي سرنشین دار

56 شستشوي 
اسکرابرهاي دستی شود
براي طراحی چرخ ها

ابعاد کوچک دستگاه اسکرابر قابلیت مانور آن را به نحو چشمگیري افزایش داده است و به دستگاه این امکان 
را می دهد که در فضاهاي کوچک بدون برخورد با موانع به راحتی حرکت کرده و عملیات شست و 

مدت زمانی کوتاه تر از زمان الزم براي اسکرابرهاي دستی انجام دهد و بدین ترتیب موجب صرفه جویی قابل 
توجه در هزینه هاي نظافت گردد

این دستگاه در مدل پایه خود با تکنولوژي ویژه اي براي بهینه سازي مصرف و سیستم روشن
شود می عرضه 

عرضه امکان .کند
مشتري درخواست

اسکرابر سرنشین دارد
توجه قابل کاهش •

دهنده کاهش
پایین صداي سطح •

خطوط ، تجاري
دستگاه صداي

عملیات انجام سرعت •
 
  
  
  

  



 :می توان به موارد زیر اشاره نمود

 در فضاهاي کوچکی که غالبا از اسکرابرهاي دستی براي نظافت آنها استفاده می شود، می توان از اسکرابر

 .این اسکرابر نسبت به اسکرابرهاي دستی راحت تر و سریع تر می باشد

سانتیمتر می باشد و به راحتی از درگاه هاي قدیمی و محل بازرسی 
 .سوپرمارکت ها عبور می کند و با آسانسورهاي استاندارد قابل حمل می باشد

می توان به موارد زیر اشاره نمود Innova 55 B اسکرابراز ویژگی هاي عمده دستگاه 

 طراحی فشرده بدنه

در فضاهاي کوچکی که غالبا از اسکرابرهاي دستی براي نظافت آنها استفاده می شود، می توان از اسکرابر
Innova 55 B این اسکرابر نسبت به اسکرابرهاي دستی راحت تر و سریع تر می باشد. استفاده نمود

 ابعاد و وزن مناسب

سانتیمتر می باشد و به راحتی از درگاه هاي قدیمی و محل بازرسی  70/55پهناي تی مکنده دستگاه 
سوپرمارکت ها عبور می کند و با آسانسورهاي استاندارد قابل حمل می باشد

  

  

از ویژگی هاي عمده دستگاه 
 
طراحی فشرده بدنه-1

در فضاهاي کوچکی که غالبا از اسکرابرهاي دستی براي نظافت آنها استفاده می شود، می توان از اسکرابر
Innova 55 B 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
ابعاد و وزن مناسب- 2

پهناي تی مکنده دستگاه 
سوپرمارکت ها عبور می کند و با آسانسورهاي استاندارد قابل حمل می باشد

 
 
 
  

  

 

 



امکان پذیر است و بخش هایی که نیاز به 
در نتیجه اپراتور می تواند . نظافت روزانه دارند با رنگ زرد مشخص شده و به راحتی قابل تشخیص هستند

بدین ترتیب بازده . بدون هیچ اتالف وقتی در پایان روز کاري نسبت به تمیز نمودن این بخش ها اقدام نماید

در این دستگاه اسکرابر موجب صرفه جویی در میزان مصرف انرژي میشود و سطح صداي دستگاه را 
عالوه بر این دو عملکرد،  CDS  در مدل مجهز به سیستم پاشش

  

 هزینه نگهداري کمتر

امکان پذیر است و بخش هایی که نیاز به  Innova 55 B اسکرابردسترسی به تمامی بخش هاي دستگاه 
نظافت روزانه دارند با رنگ زرد مشخص شده و به راحتی قابل تشخیص هستند

بدون هیچ اتالف وقتی در پایان روز کاري نسبت به تمیز نمودن این بخش ها اقدام نماید
 .فزایش می یابد

 Eco 

در این دستگاه اسکرابر موجب صرفه جویی در میزان مصرف انرژي میشود و سطح صداي دستگاه را 
در مدل مجهز به سیستم پاششEco  مد. دسی بل کاهش می دهد

 .کاهش می دهدمیزان مصرف ماده پاك کننده و آب را 

هزینه نگهداري کمتر- 3
دسترسی به تمامی بخش هاي دستگاه 

نظافت روزانه دارند با رنگ زرد مشخص شده و به راحتی قابل تشخیص هستند
بدون هیچ اتالف وقتی در پایان روز کاري نسبت به تمیز نمودن این بخش ها اقدام نماید

فزایش می یابدماشین ا
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecoداراي مد - 4

در این دستگاه اسکرابر موجب صرفه جویی در میزان مصرف انرژي میشود و سطح صداي دستگاه را Eco مد
دسی بل کاهش می دهد 45به 

میزان مصرف ماده پاك کننده و آب را 
 
  

  

  



در نتیجه در پرتراکم ترین و باریک ترین فضاها به راحتی هر چه 
همچنین فرمان دستگاه بصورت ارگونومیک طراحی شده است و با 

این ویژگی ها به کاربر . اهرم ها و نمایشگر هدایت دستگاه را ایمن تر و ساده تر می نماید
حتی آسانسور با  امکان می دهد به راحتی در جاي خود بنشیند و به راحتی و با سرعت در فضاهاي محدود 

 فرمان نرم با قابلیت مانور باال

در نتیجه در پرتراکم ترین و باریک ترین فضاها به راحتی هر چه . باشدفرمان دستگاه سبک و صاف می
همچنین فرمان دستگاه بصورت ارگونومیک طراحی شده است و با . تمامتر می توان اسکرابر را هدایت نمود

اهرم ها و نمایشگر هدایت دستگاه را ایمن تر و ساده تر می نماید برخورداري از
امکان می دهد به راحتی در جاي خود بنشیند و به راحتی و با سرعت در فضاهاي محدود 

  .امنیت کامل حرکت نماید

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376  -02145947000  

www.etehadsanat.com 

  

فرمان نرم با قابلیت مانور باال - 5
فرمان دستگاه سبک و صاف می

تمامتر می توان اسکرابر را هدایت نمود
برخورداري از

امکان می دهد به راحتی در جاي خود بنشیند و به راحتی و با سرعت در فضاهاي محدود 
امنیت کامل حرکت نماید

  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376: مویایل

www.etehadsanat.com

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

