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 توري آشغالگیر و توپی جهت قطع کن 

  مکش و قرار گیري موتور وکیوم داخل محفظه پالستیکی جهت آکوستیک بودن به روي در مخزن
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  :  INNOVA 85Bمشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

 داراي شاسی آلومینیوم ابکاري شده و مخازن دو جداره 

 مناسب جهت استفاده در فضاهاي شلوغ و پر تردد با توجه به ابعاد مناسب

V شکل براي پوشش دادن کامل محدوده شستشو 

به منظور بهینه سازي مصرف منابع و همچنین کاهش صداي دستگاه ECOداراي امکان انتخاب وضعیت 
 باالبر تی و برس اتوماتیک

 سهولت تعویض قطعات مصرفی

 داراي موتور وکیوم قوي و در عین حال کم صدا

 ساعت  10الی  8دریافت شارژ بین 

 ضد لغزش و ضد سایش تو پر داراي چرخهاي

 سانتیمتر 85رس دیسکی و پهناي نظافت 

 کاهش سرعت به هنگام دورزدن جهت جلوگیري از چپ کردن دستگاه

 داراي موتور گیربکس مجزا بر روي هر برس

برگشتن کامل مخزن آب کثیف دستگاه جهت نظافت و شستشوي کامل داخل مخزن 
توري آشغالگیر و توپی جهت قطع کن  –محافظت از موتور وکیوم توسط کف شکن 

مکش و قرار گیري موتور وکیوم داخل محفظه پالستیکی جهت آکوستیک بودن به روي در مخزن
داراي صندلی راحت و دید عالی به هر دو طرف دستگاه براي افزایش دقت اپراتور

 قرارگیري تمام کلیدها در مقابل اپراتور براي دسترسی راحتتر

 دارا بودن بوق و آالرم دنده عقب 

    INNOVA 85 B واحد  
  میلیمتر  850
  میلیمتر  1085
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  115
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  125

توان موتور برس  وات  2/450*600
حداکثر ظرفیت کاري  مترمربع در ساعت  5800

تعداد برس  دور در دقیقه  2/170
  آمپر ساعت –ولت   210-24

  میلیمتر  1495*680*1320
  کیلوگرم  460

مشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

داراي شاسی آلومینیوم ابکاري شده و مخازن دو جداره  -1
مناسب جهت استفاده در فضاهاي شلوغ و پر تردد با توجه به ابعاد مناسب -2
Vمجهز به تی  -3

داراي امکان انتخاب وضعیت  -4
اتوماتیکداراي سیستم -5
سهولت تعویض قطعات مصرفی - 6
داراي موتور وکیوم قوي و در عین حال کم صدا -7
دریافت شارژ بین  -8
داراي چرخهاي -9

رس دیسکی و پهناي نظافت ب 2داراي  -10
کاهش سرعت به هنگام دورزدن جهت جلوگیري از چپ کردن دستگاه -11
داراي موتور گیربکس مجزا بر روي هر برس -12
برگشتن کامل مخزن آب کثیف دستگاه جهت نظافت و شستشوي کامل داخل مخزن  -13
محافظت از موتور وکیوم توسط کف شکن  -14

مکش و قرار گیري موتور وکیوم داخل محفظه پالستیکی جهت آکوستیک بودن به روي در مخزن
داراي صندلی راحت و دید عالی به هر دو طرف دستگاه براي افزایش دقت اپراتور -15
قرارگیري تمام کلیدها در مقابل اپراتور براي دسترسی راحتتر - 16

دارا بودن بوق و آالرم دنده عقب  -17
  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لیتري آب کثیف بوده و با 125لیتري آب تمیز و 
 .مترمربع بر ساعت شده است 5100باعث افزایش ظرفیت کاري دستگاه به 

نتخاب مشتري می تواند بسته به نوع کاربرد و نیاز خود از بین دو ورژن اتوماتیک و دستی این اسکرابر سرنشین دار ا

در ورژن اتوماتیک دستگاه  start&stopو سیستم 
در مصرف شارژ گردیده و در نتیجه می %) 

همچنین می توان نسبت به تجهیز این ورژن به 
   .به منظور مدیریت نرخ جریان آب و ماده پاك کننده اقدام نمود

سیستم باال (از اهرم هاي مستقل براي کنترل تی و دیسک برس 
دستگاه استفاده می شود در نتیجه کاربرپسندتر بوده و کار کردن با آن 

  .اما ورژن دستی داراي قابلیت انتخاب برنامه و عملکرد دستگاه بصورت اتوماتیک نمی باشد
اتصاالت ضد چرخ هاي جلو و عقب غیر لغزنده، تی مکنده از جنس پلی یورتان داراي 

، نشانگر سطح آب و میزان شارژ باتري، ترمز دستی براي توقف دستگاه، 
ورژن . را به کفشوري کارآمد تبدیل کرده است

اتوماتیک دستگاه از قابلیت هاي بیشتري همانند امکان تنظیم فشار برس، امکان تجهیز به موتور مکش سه مرحله اي 

  :اشاره کرد به موارد زیر را می توان

بزرگتر از مدل هاي مشابه است و به تبع آن ظرفیت 
رده است و فشردگی طراحی آن باعث می شود که براي کاربرد در 

  

  Innova 85مشخصات اسکرابر سرنشین دار مدل 

لیتري آب تمیز و  115داراي مخازن Innova 85 B/Mاسکرابر سرنشین دار 
باعث افزایش ظرفیت کاري دستگاه به ) 85cm(برخورداري از پهناي شستشوي 

مشتري می تواند بسته به نوع کاربرد و نیاز خود از بین دو ورژن اتوماتیک و دستی این اسکرابر سرنشین دار ا

و سیستم  Ecoبهره گیري از سیستم هاي بهینه سازي مصرف همانند مد 
%) 35تا (باعث صرفه جویی قابل توجه  Innova 85اسکرابر سرنشین دار 

همچنین می توان نسبت به تجهیز این ورژن به . تفاده نمودساعت بصورت پیوسته اس 4توان از دستگاه اسکرابر تا 
به منظور مدیریت نرخ جریان آب و ماده پاك کننده اقدام نمود

از اهرم هاي مستقل براي کنترل تی و دیسک برس ، Innova 85در ورژن دستی اسکرابر سرنشین دار 
دستگاه استفاده می شود در نتیجه کاربرپسندتر بوده و کار کردن با آن  )و پایین بردن تی و برس به صورت دستی

اما ورژن دستی داراي قابلیت انتخاب برنامه و عملکرد دستگاه بصورت اتوماتیک نمی باشد. بسیار آسان می باشد
چرخ هاي جلو و عقب غیر لغزنده، تی مکنده از جنس پلی یورتان داراي  ویژگی هاي برجسته اي چون 

، نشانگر سطح آب و میزان شارژ باتري، ترمز دستی براي توقف دستگاه، از هر چهار طرف تیضربه و قابل استفاده 
را به کفشوري کارآمد تبدیل کرده است Innova 85 قابلیت حرکت بر روي سطوح شیبدار، دستگاه اسکرابر 

اتوماتیک دستگاه از قابلیت هاي بیشتري همانند امکان تنظیم فشار برس، امکان تجهیز به موتور مکش سه مرحله اي 
  .ابزار پر کردن سریع برخوردار است

به موارد زیر را می توان Innova 85از ویژگی هاي برجسته اسکرابر سرنشین دار 

   

بزرگتر از مدل هاي مشابه است و به تبع آن ظرفیت  Innova 85اگرچه پهناي شستشو در اسکرابر سرنشین دار 
رده است و فشردگی طراحی آن باعث می شود که براي کاربرد در ککاري آن باالتر می باشد اما ابعاد دستگاه تغییر ن

  .بسیار مناسب باشدرتراکم و باریک 

مشخصات اسکرابر سرنشین دار مدل 
  

اسکرابر سرنشین دار 
برخورداري از پهناي شستشوي 

مشتري می تواند بسته به نوع کاربرد و نیاز خود از بین دو ورژن اتوماتیک و دستی این اسکرابر سرنشین دار ا
   .نماید

  
بهره گیري از سیستم هاي بهینه سازي مصرف همانند مد 

اسکرابر سرنشین دار 
توان از دستگاه اسکرابر تا 

به منظور مدیریت نرخ جریان آب و ماده پاك کننده اقدام نمود CDSسیستم 
  

در ورژن دستی اسکرابر سرنشین دار 
و پایین بردن تی و برس به صورت دستی

بسیار آسان می باشد
ویژگی هاي برجسته اي چون 

ضربه و قابل استفاده 
قابلیت حرکت بر روي سطوح شیبدار، دستگاه اسکرابر 

اتوماتیک دستگاه از قابلیت هاي بیشتري همانند امکان تنظیم فشار برس، امکان تجهیز به موتور مکش سه مرحله اي 
ابزار پر کردن سریع برخوردار است و  

  
  

از ویژگی هاي برجسته اسکرابر سرنشین دار 
  
 طراحی فشرده - 1

اگرچه پهناي شستشو در اسکرابر سرنشین دار 
کاري آن باالتر می باشد اما ابعاد دستگاه تغییر ن

رتراکم و باریک محیط هاي پ



تعبیه شده است  Innova 85براي دستگاه که به طور استاندارد در ورژن اتوماتیک زمین شوي 
موجب صرفه جویی در مصرف انرژي شده و سطح صداي دستگاه را کم می کند در نتیجه می توان بدون ایجاد 
ناراحتی و مزاحمت براي افراد در محیط هاي حساس به صدا از این دستگاه اسکرابر براي انجام عملیات شستشو و 

با استفاده از این سیستم، توزیع آب بر روي هر دو برس دستگاه بصورت کامال یکنواخت صورت می گیرد و در مجموع 
این سیستم حتی در حالتی که نرخ جریان آب کم است، کارآمد می باشد و بخوبی 

  )اختیاري براي ورژن اتوماتیک
آب و مواد پاك کنند بصورت مجزا پاشش می شوند و در نتیجه در 

کارایی  مواجه با یک نوع خاص آلودگی می توان جریان آب و ماده پاك کننده را فورا تغییر داد بدین ترتیب بازده و
  .صرفه جویی حاصل می شود

حرکت، 1سیستم عملیات خودکار داراي چهار برنامه عملیات شستشوي از پیش تنظیم شده می باشد که عبارتند از 
بدین ترتیب می توان قبل از شروع به کار براي انجام 
عملیات شستشو به صورت اتوماتیک، برنامه ریزي نمود در نتیجه تنها کاري که پس از آن، کاربر باید انجام دهد، 

  

    بر روي کنترل پنل Eco وجود کلید مد 
براي دستگاه که به طور استاندارد در ورژن اتوماتیک زمین شوي 

موجب صرفه جویی در مصرف انرژي شده و سطح صداي دستگاه را کم می کند در نتیجه می توان بدون ایجاد 
ناراحتی و مزاحمت براي افراد در محیط هاي حساس به صدا از این دستگاه اسکرابر براي انجام عملیات شستشو و 

   

  سیستم توزیع کننده یکنواخت آب

با استفاده از این سیستم، توزیع آب بر روي هر دو برس دستگاه بصورت کامال یکنواخت صورت می گیرد و در مجموع 
این سیستم حتی در حالتی که نرخ جریان آب کم است، کارآمد می باشد و بخوبی . کیفیت شستشو افزایش می یابد

اختیاري براي ورژن اتوماتیک(ل نرخ جریان آب و ماده پاك کننده 
آب و مواد پاك کنند بصورت مجزا پاشش می شوند و در نتیجه در . در صورتیکه دستگاه به این سیستم مجهز شود

مواجه با یک نوع خاص آلودگی می توان جریان آب و ماده پاك کننده را فورا تغییر داد بدین ترتیب بازده و
صرفه جویی حاصل می شود% 50ده تا دستگاه افزایش یافته و در مصرف آب و ماده پاك کنن

  )ورژن اتوماتیک(وجود سیستم عملیات خودکار 

سیستم عملیات خودکار داراي چهار برنامه عملیات شستشوي از پیش تنظیم شده می باشد که عبارتند از 
بدین ترتیب می توان قبل از شروع به کار براي انجام . فقط شستشو 4کردن ،خشک / شستشو 

عملیات شستشو به صورت اتوماتیک، برنامه ریزي نمود در نتیجه تنها کاري که پس از آن، کاربر باید انجام دهد، 
  .هدایت دستگاه خواهد بود

  
وجود کلید مد  - 2

براي دستگاه که به طور استاندارد در ورژن اتوماتیک زمین شوي  Ecoانتخاب مد 
موجب صرفه جویی در مصرف انرژي شده و سطح صداي دستگاه را کم می کند در نتیجه می توان بدون ایجاد 
ناراحتی و مزاحمت براي افراد در محیط هاي حساس به صدا از این دستگاه اسکرابر براي انجام عملیات شستشو و 

 .نظافت استفاده کرد
  

سیستم توزیع کننده یکنواخت آب - 3
با استفاده از این سیستم، توزیع آب بر روي هر دو برس دستگاه بصورت کامال یکنواخت صورت می گیرد و در مجموع 

کیفیت شستشو افزایش می یابد
  .عمل می کند

  
ل نرخ جریان آب و ماده پاك کننده سیستم کنتر -4

در صورتیکه دستگاه به این سیستم مجهز شود
مواجه با یک نوع خاص آلودگی می توان جریان آب و ماده پاك کننده را فورا تغییر داد بدین ترتیب بازده و

دستگاه افزایش یافته و در مصرف آب و ماده پاك کنن
  

وجود سیستم عملیات خودکار  -
سیستم عملیات خودکار داراي چهار برنامه عملیات شستشوي از پیش تنظیم شده می باشد که عبارتند از 

شستشو 3خشک کردن، 2
عملیات شستشو به صورت اتوماتیک، برنامه ریزي نمود در نتیجه تنها کاري که پس از آن، کاربر باید انجام دهد، 

هدایت دستگاه خواهد بود
  
  
  



و کاربر بدون تجربه یا . کامال نرم و کاربرپسند طراحی شده است
  .نیازي به آموزش ویژه کاربر نیستکم تجربه نیز بدون هیچ مشکلی قادر به هدایت دستگاه خواهد بود و دیگر 

مکنده در این قطعه ، به گونه اي است که باز کردن آن بدون نیاز به 

(.  
Innova 85  دو اهرم مستقل در نظر گرفته

در نتیجه تنظیم تی مکنده و برس دیسک نیاز به آموزش خاصی ندارد و کاربر کم تجربه نیز به راحتی می 

به هنگام توقف دستگاه، جریان آب و حرکت برس را 
  .کاهش می یابد% 

(.  
ضور کاربر بهنگام پر کردن مخزن آب تمیز نیست و سرعت کار افزایش می 

  فرمان هدایت نرم و کاربرپسند
کامال نرم و کاربرپسند طراحی شده است Innova 85دار  فرمان دستگاه اسکرابر سرنشین

کم تجربه نیز بدون هیچ مشکلی قادر به هدایت دستگاه خواهد بود و دیگر 

  الستیک تی با قابلیت تعویض آسان
مکنده در این قطعه ، به گونه اي است که باز کردن آن بدون نیاز به نوع اتصاالت به کار رفته براي بستن الستیک تی 

  .هیچ ابزاري و به ساده ترین شکل امکان پذیر می باشد

)ورژن دستی( اهرم هاي مستقل براي کنترل تی و دیسک برس 
Innova 85براي کنترل برس دیسک و تی مکنده در دستگاه اسکرابر سرنشین دار 

در نتیجه تنظیم تی مکنده و برس دیسک نیاز به آموزش خاصی ندارد و کاربر کم تجربه نیز به راحتی می 
  .تواند با استفاده از اهرم هاي مکانیکی این کار را انجام دهد

START&STOP )ورژن اتوماتیک(  
&STOP  به هنگام توقف دستگاه، جریان آب و حرکت برس را  به گونه اي طراحی شده است که

% 35بطور اتوماتیک متوقف می نماید در نتیجه میزان مصرف شارژ باتري تا 

)اختیاري براي ورژن اتوماتیک(دستگاه پر کردن سریع مخزن 
ضور کاربر بهنگام پر کردن مخزن آب تمیز نیست و سرعت کار افزایش می با استفاده از این دستگاه، دیگر نیاز به ح

فرمان هدایت نرم و کاربرپسند -6
فرمان دستگاه اسکرابر سرنشین

کم تجربه نیز بدون هیچ مشکلی قادر به هدایت دستگاه خواهد بود و دیگر 
  

  

  

  

  

الستیک تی با قابلیت تعویض آسان -7
نوع اتصاالت به کار رفته براي بستن الستیک تی 

هیچ ابزاري و به ساده ترین شکل امکان پذیر می باشد
  
  
اهرم هاي مستقل براي کنترل تی و دیسک برس  -8

براي کنترل برس دیسک و تی مکنده در دستگاه اسکرابر سرنشین دار 
در نتیجه تنظیم تی مکنده و برس دیسک نیاز به آموزش خاصی ندارد و کاربر کم تجربه نیز به راحتی می . شده است

تواند با استفاده از اهرم هاي مکانیکی این کار را انجام دهد
  
  

STARTسیستم  - 9

&STARTسیستم 

بطور اتوماتیک متوقف می نماید در نتیجه میزان مصرف شارژ باتري تا 
  

دستگاه پر کردن سریع مخزن  -10
با استفاده از این دستگاه، دیگر نیاز به ح

  .یابد
  
  



در صورت مواجهه با مانع در مسیر حرکت، دیسک برس و تی به طور خودکار می چرخند تا با مانع برخورد نکنند 

نگهدارنده ویژه اي روي بدنه دستگاه اسکرابر براي ابزار نظافت تعبیه شده است و در حالتی که کاربر براي انجام 
ویژگی استفاده  این نیاز داشته باشد، می تواند از

با استفاده از این آپشن سرعت و سهولت انجام 

که نظافت و ضدعفونی کردن مخازن آن به راحتی در مدت زمان 

  
   چرخش اتوماتیک دیسک برس و تی

در صورت مواجهه با مانع در مسیر حرکت، دیسک برس و تی به طور خودکار می چرخند تا با مانع برخورد نکنند 
  .بدین ترتیب هیچ گونه آسیبی به دستگاه وارد نمی شود

  )اختیاري( نگهدارنده ابزار دستی نظافت 
نگهدارنده ویژه اي روي بدنه دستگاه اسکرابر براي ابزار نظافت تعبیه شده است و در حالتی که کاربر براي انجام 

نیاز داشته باشد، می تواند از.. عملیات شستشو به برخی لوازم و ابزار نظافت دستی همانند تی و 

  )اختیاري(شارژر یکپارچه با دستگاه 
با استفاده از این آپشن سرعت و سهولت انجام . شارژر دستگاه را می توان بصورت یکپارچه شده با دستگاه ارائه نمود

  .عملیات شارژ دستگاه افزایش می یابد

  مخازن بزرگ و قابل دسترس
که نظافت و ضدعفونی کردن مخازن آن به راحتی در مدت زمان طراحی منحصر به فرد دستگاه باعث شده است 

.  

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 -02145947000  

www.etehadsanat.com  

چرخش اتوماتیک دیسک برس و تی -11
در صورت مواجهه با مانع در مسیر حرکت، دیسک برس و تی به طور خودکار می چرخند تا با مانع برخورد نکنند 

بدین ترتیب هیچ گونه آسیبی به دستگاه وارد نمی شود
  
  

نگهدارنده ابزار دستی نظافت  -12
نگهدارنده ویژه اي روي بدنه دستگاه اسکرابر براي ابزار نظافت تعبیه شده است و در حالتی که کاربر براي انجام 

عملیات شستشو به برخی لوازم و ابزار نظافت دستی همانند تی و 
  .مایدن

  
شارژر یکپارچه با دستگاه  -13

شارژر دستگاه را می توان بصورت یکپارچه شده با دستگاه ارائه نمود
عملیات شارژ دستگاه افزایش می یابد

  
  

مخازن بزرگ و قابل دسترس -14
طراحی منحصر به فرد دستگاه باعث شده است 

.کوتاهی صورت گیرد
  

 

  
  
  
  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
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