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   : L20 Bمشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

یط هاي پر تردد با توجه به ابعاد قدرت مانور باال و امکان استفاده در مح
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 

 مخازن دوجداره و آلومینیوم آبکاري شده 

 درمحیط هاي آلوده براي افزایش کیفیت شستشو باال  فشار برس

 صداي بسیار پایین دستگاه

محرك گیربکسی برس دستگاه که باعث افزایش فشار برس در نتیجه افزایش کیفیت شستشو خواهد شد
از طریق درب مخزنایجاد خالء سیستم مکش به صورت غیر مستقیم و 

کف شکن ،توري آشغالگیرو توپی(مرحله  3محافظت از موتور وکیوم طی 

قرار گیري موتور وکیوم در قاب جداگانه و دور از دسترسی به آب جهت عمر مفید طوالنی تر و همچنین 
 صداي کمتر دستگاه 

L20 B)مشخصات  واحد )باطري
پهناي شستشو  میلیمتر  510
عرض تی دستگاه  میلیمتر  680
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  40
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر  45

فشار برس  کیلوگرم  5/27
توان موتور برس  وات  560/310

حداکثر ظرفیت کاري  مترمربع در ساعت  1800
سرعت دوران برس/تعداد برس  دور در دقیقه  1/135
منبع تغذیه  آمپر ساعت –ولت   2*102-12

  میلیمتر  1165*541*995
  کیلوگرم  116
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زمین  . اشاره کرد L20B توان به اسکرابراز جمله اسکرابر هاي دستی که کاربرد مناسبی براي محیط هاي کوچک و بسته دارند ، می 
شستشو و نظافت محیط هاي . أمین می کندتضمن کار مطابق اصول بهداشتی ، انرژي مورد نیاز خود را توسط باتري 
ده که به بو  L20B متر در محدوده وظایف 1800

ر تسانتی م 51داراي یک برس دیسکی در جلوي دستگاه می باشد که پهناي برس زنی آن ، 
در میان مردم می توان به کاربري آسان بدون نیاز یه آموزش قبلی ، بهینه سازي و مصرف کم با 

سان از دستگاه آ، قدرت مانور باالي دستگاه و نفوذ به نقاط با دسترسی مشکل ، کاهش مدت زمان انجام فرایند و نگهداري 

آماده سازي و نگه داري آسان و امکان . و باال رفتن کیفیت دستگاه صورت گرفته است 
 .می باشد

  

  

    L20) :کف شوي مدل ( مشخصات اسکرابر

از جمله اسکرابر هاي دستی که کاربرد مناسبی براي محیط هاي کوچک و بسته دارند ، می 
ضمن کار مطابق اصول بهداشتی ، انرژي مورد نیاز خود را توسط باتري 

00 ، و در کل مکان هایی با وسعت حدوداً ... تجاري ، فروشگاهی ، بهداشتی درمانی و 
داراي یک برس دیسکی در جلوي دستگاه می باشد که پهناي برس زنی آن ،  L20B کفشوي .خوبی از پس آن بر می آید

در میان مردم می توان به کاربري آسان بدون نیاز یه آموزش قبلی ، بهینه سازي و مصرف کم با  L20 B از علل برجستگی اسکرابر
، قدرت مانور باالي دستگاه و نفوذ به نقاط با دسترسی مشکل ، کاهش مدت زمان انجام فرایند و نگهداري 

 :کرد اشاره زیر نکات به توان می B L20  اسکرابر هاي 

  طراحی و ساخت ویژه

و باال رفتن کیفیت دستگاه صورت گرفته است طراحی و ساخت ارگونامیک به جهت سهولت کار 
می باشد  L20B استفاده از پرسنل غیر متخصص و آموزش ندیده از دیگر مزایاي اسکرابر

مشخصات اسکرابر  

از جمله اسکرابر هاي دستی که کاربرد مناسبی براي محیط هاي کوچک و بسته دارند ، می 
ضمن کار مطابق اصول بهداشتی ، انرژي مورد نیاز خود را توسط باتري  L20B شوي

تجاري ، فروشگاهی ، بهداشتی درمانی و 
خوبی از پس آن بر می آید

از علل برجستگی اسکرابر. است
، قدرت مانور باالي دستگاه و نفوذ به نقاط با دسترسی مشکل ، کاهش مدت زمان انجام فرایند و نگهداري  الوجود بازدهی با

   .؛ اشاره کرد

  

 ویژگی ترین مهم از

 

طراحی و ساخت ویژه
طراحی و ساخت ارگونامیک به جهت سهولت کار 

استفاده از پرسنل غیر متخصص و آموزش ندیده از دیگر مزایاي اسکرابر

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



ضد خوردگی تقویت شده است ، قابلیت و آلومینیوم 
هم چنین افزودن دو استوانه به دو انتهاي تی ، این امکان را به شما می دهد تا در صورت 
 .برخورد تی با اشیاء خارجی ، ضمن تغییر جهت تی ضربه را نیز مهار کرده و از بروز آسیب به دستگاه جلوگیري به عمل می آورد

این امکان را فراهم می آورد تا از آن در ساختمان هاي اداري و طبقات مختلف استفاده کرد و به 

برخورد  افزودن سري محافظ آلومینیومی به برس ها که بسیار سخت و مقاوم است ، جهت محافظت هر چه بهتر ودقیق تر در به هنگام 

  

  

  

 

  تی تقویت شده

آلومینیوم مجهز شدن دستگاه به تی از جنس الستیک فشرده ، که توسط بخش 
هم چنین افزودن دو استوانه به دو انتهاي تی ، این امکان را به شما می دهد تا در صورت . بیشتري به تی دستگاه می دهد

برخورد تی با اشیاء خارجی ، ضمن تغییر جهت تی ضربه را نیز مهار کرده و از بروز آسیب به دستگاه جلوگیري به عمل می آورد

 جا به جایی آسان

این امکان را فراهم می آورد تا از آن در ساختمان هاي اداري و طبقات مختلف استفاده کرد و به   L20B ابعاد و وزن مناسب
 .تی توسط آسانسور آن را به نقاط مختلف ساختمانی منتقل کرد

  محافظ آلومینیومی برس

افزودن سري محافظ آلومینیومی به برس ها که بسیار سخت و مقاوم است ، جهت محافظت هر چه بهتر ودقیق تر در به هنگام 
 .قابل مشاهده است  L20B احتمالی تعبیه شده است که تنها در اسکرابر

تی تقویت شده 

مجهز شدن دستگاه به تی از جنس الستیک فشرده ، که توسط بخش 
بیشتري به تی دستگاه می دهد

برخورد تی با اشیاء خارجی ، ضمن تغییر جهت تی ضربه را نیز مهار کرده و از بروز آسیب به دستگاه جلوگیري به عمل می آورد

 

  

 

 

جا به جایی آسان

ابعاد و وزن مناسب
تی توسط آسانسور آن را به نقاط مختلف ساختمانی منتقل کردحرا

  

  

  

  

  

محافظ آلومینیومی برس
افزودن سري محافظ آلومینیومی به برس ها که بسیار سخت و مقاوم است ، جهت محافظت هر چه بهتر ودقیق تر در به هنگام 

احتمالی تعبیه شده است که تنها در اسکرابر

  



بهینه سازي مصرف در این مدل به گونه اي است که با هر بار شارژ ، 

گاه پس از هر بار استفاده و به منظور حفظ کیفیت شستشوي دست
این فرایند ها شامل تخلیه ي آب . و جلوگیري از تضعیف اسکرابر به مرور زمان الزم است فرایند هاي مربوط به نگهداري را به عمل آورید 

 L20B در دسترس بودن اجزا در. و همچنین تمیزکاري فیلتر دستگاه می باشد

   .دمجهز کنی On   Board شما قادرید تا دستگاه خود را به منظور شارژ کردن سریع و آسان تر ، به شارژر

 

  

  

  

  بهینه سازي مصرف

بهینه سازي مصرف در این مدل به گونه اي است که با هر بار شارژ ، . مصرف پایین آن است L20B ویژگی هاي قابل ذکر
 .ساعت را دارا می باشد 3تا 

 نگهداري آسان

 L20B پس از هر بار استفاده و به منظور حفظ کیفیت شستشوي دست. در عین اهمیت باال ، بسیار ساده می باشد
و جلوگیري از تضعیف اسکرابر به مرور زمان الزم است فرایند هاي مربوط به نگهداري را به عمل آورید 

و همچنین تمیزکاري فیلتر دستگاه می باشد) آب کثیف(موجود در مخازن آب تمیز و ریکاوري 
  .تر را به ارمغان آورده است

 On Board    امکان افزودن شارژر

 L20Bشما قادرید تا دستگاه خود را به منظور شارژ کردن سریع و آسان تر ، به شارژر

  

  

  

  

   

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 -02145947000  

www.etehadsanat.com 

بهینه سازي مصرف

ویژگی هاي قابل ذکر ازدیگر 
تا دستگاه توانایی کار 

نگهداري آسان

 نگهداري از اسکرابر
و جلوگیري از تضعیف اسکرابر به مرور زمان الزم است فرایند هاي مربوط به نگهداري را به عمل آورید 

موجود در مخازن آب تمیز و ریکاوري 
تر را به ارمغان آورده استامکان نگهداري به 

  
  

امکان افزودن شارژر

  L20Bدر اسکرابر
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