
 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

 

 از جنس پلی اورتان

 

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

 از طریق درب مخزن

 )توري آشغالگیرو توپی

  مشخصات
  پهناي شستشو

  عرض تی دستگاه
  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  فشار برس
  موتور مکنده/توان موتور برس

  حداکثر ظرفیت کاري
  سرعت دوران برس /تعداد برس

  منبع تغذیه
  ابعاد
  وزن

  : L20 Eمشخصات 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 

از جنس پلی اورتانو ضد ضربه و بدنه مقاوم آلومینیوم آبکاري شده شاسی 
 درمحیطهاي آلوده  براي افزایش کیفیت شستشو باال  فشار برس

 صداي بسیار پایین دستگاه 

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

از طریق درب مخزنایجاد خالء سیستم مکش به صورت غیر مستقیم و 
توري آشغالگیرو توپی کف شکن،(مرحله  3محافظت از موتور وکیوم طی 

L20 E)واحد )برقی  
  میلیمتر  510
عرض تی دستگاه  میلیمتر  680
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر  40
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر   45

  کیلوگرم  5/27
توان موتور برس  وات  750/450

حداکثر ظرفیت کاري  مترمربع در ساعت  1800
تعداد برس  دور در دقیقه  1/135

  آمپر ساعت –ولت   230
  میلیمتر  995*541*1165

  کیلوگرم  62

مشخصات دستگاه اسکرابر مدل
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 به ، خود ساده عملکرد با که باشند می گوناگونی
 باشند می دستی هاي اسکرابر جمله از   
 داشتن نگه پاکیزه و شستشوي منظور به 
 لمد ،L20E شوي زمین .گیرد می قرار 
 از . کند می تغذیه )فاز تک( شهري برق از
 ، صنعتی کارخانجات، ها فروشگاه : سطوح

   L20E   اسکرابر رد زنی برس و شستشوي
 .باشد می متر سانتی 51 

  :می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 و طراحی ارگونامیگ  کامالً شکلی به ، 
 به داري نگه عملیات ، سازي آماده فرایند
 اسکرابر با کار جهت ندیده آموزش و متخصص

  

  : E L20 مدل اسکرابر دستگاه کامل

گوناگونی هاي مدل داراي صنعتی نظافت و شستشوي
   L20E اسکرابر . کنند می عمل محیط داشتن نگه 
 مدل این از .گردد می هدایت دستگاه عقب از اپراتور یک

 استفاده مورد معموال مربع متر 0081 تا گوناگون هاي
از و داشته همراه به را خود خاص مزایاي که است )الکتریکی
L20E  سطوح نظافت و شستشوي امور انجام جهت

شستشوي . شود می استفاده ... و ورزشی هاي باشگاه ، ها
 ، آن زنی برس پهناي که گیرد می صورت دیسکی برس

می توان به موارد زیر اشاره کرد  L20Eاز مهم ترین ویژگی هاي اسکرابر 

   فرد به منحصر
 مشتریان به باال بخشی اطمینان و سهولت جهت به
فرایند انجام در ها شوي زمین این از آسان وري بهره  و اند
متخصص غیر پرسنل از استفاده امکان چنین هم . کند می
  .باشد می    L20Eشوي زمین مزایاي

کامل مشخصات
  

 هاي دستگاه
پاکیزه منظور

یک توسط که
هاي محیط سطح
الکتریکی( کابلی

L20E  کفشوي
ها بیمارستان

برس یک توسط
از مهم ترین ویژگی هاي اسکرابر 

  
منحصر طراحی - 1

به دستگاه این
اند شده ساخته

می کمک کابر
مزایاي دیگر از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ضد فلزي بخش توسط که باشد می پذیر 
 برخورد صورت در تا شده تعبیه تی انتهاي

 تحت که هنگامی تی از تا داده تغییر را تی

   . ساختمانی

 
   شده تقویت

L20E   انعطاف و فشرده الستیک جنس ا دستگاه ،تی 
انتهاي دو در اسنوانه 2 چنین هم .است شده تجهیز خوردگی
تی حرکت زاویه ، استوانه چرخش با ، محیط در موجود

  .  کند محافظت ، گیرد 

  آسان نقل

ساختمانی بسته هاي محیط در دستگاه جایی جابه و انتقال

تقویت تی -2 
L20E  اسکرابر در

خوردگی ضد و زنگ
موجود اجسام با تی

 می قرار فشار
   

  
  
  
  
  
 
  
نقل و حمل - 3

انتقال سهولت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



 هاي ویژگی دیگر از تمییز آب مخزن

 از مراقبت و نگهداري ، زمان مرور به احتمالی
 ساده دسترسی جهت به و باشد می آسان
 از نگهداري عملیات به مربوط نکات دستگاه

   .برسانیم انجام به دقیق طور

  :دهید انجام

 .کنیم می

  

  مخزن شوینده مواد و آب نسبت

مخزن در نیاز مورد شوینده مواد و آب نسبت تنظیم
L20E    است.   

  مطلوب نگهداري
احتمالی هاي آسیب  از جلوگیري و دستگاه بازده حفظ
آسان بسیار نگهداري عملیات . است ضروري امري آن اجزاي

دستگاه با کار بار هر از پس تا است الزم    L20E  کفشور
طور به را فیلتر کردن تمییز و ، مخزن ي تخلیه و شستشوي

  آسان
انجام را زیر حرکت 3 کافیست   L20E  اسکرابر از استفاده

می پر )لزوم صورت در( شوینده مواد و آب با را تمییز آب
  . اوریم می
  .کنیم می فعال را مکنده سامانه و روشن

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 - 02145947000  

www.etehadsanat.com 

نسبت کنترل -4
  

تنظیم امکان 
L20E کفشوي

   

  
  

نگهداري - 5
حفظ منظور به

اجزاي و اسکرابر
کفشور در اجزا به

شستشوي : جمله
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آسان کاربري- 6

استفاده و کار براي
آب مخزن ابتدا •
می پایین را تی •
روشن را اسکرابر •

  
  
  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376: مویایل 

www.etehadsanat.com

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

