
با داشتن ظاهر پلیشر که در حین شستشو سطح 

  .که داراي عمر مفید بیشتري می باشند
به داخل مخزن ریکاوري به صورت مستقیم و بدون نیاز به شیلنگ 

قدرت مانور باال در محیط هاي شلوغ و جا به جایی آسان به دلیل طراحی منحصربه فرد و تعبیه باتري و 

  جهت کاهش سطح صوتی و کاهش مصرف مواد شوینده آب و انرژي
  ) قابلیت مکش در حرکت به سمت عقب
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  مشخصات فنی
  
  عرض تی دستگاه

  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  موتور وکیوم
  

  تعداد برس
  
  

    VISPA XSمشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

با داشتن ظاهر پلیشر که در حین شستشو سطح  کوچکترین و منحصربفرد ترین اسکرابر موجود در جهان
 .زمین را خشک نیز میکند

که داراي عمر مفید بیشتري می باشند ولتی36مجهز بودن به باطرهاي لیتیومی
به داخل مخزن ریکاوري به صورت مستقیم و بدون نیاز به شیلنگ مکش پسماند ناشی از شستن برس 

  صورت میپذیرد
قدرت مانور باال در محیط هاي شلوغ و جا به جایی آسان به دلیل طراحی منحصربه فرد و تعبیه باتري و 

  شارژر در داخل دستگاه

جهت کاهش سطح صوتی و کاهش مصرف مواد شوینده آب و انرژي ECOداري حالت
قابلیت مکش در حرکت به سمت عقب(قابلیت چرخش تی دستگاه در مسیرهاي مختلف

  داراي قاب فلزي برس
درجه دسته در راستاي نظافت سطوح با ارتفاع کم180قابلیت چرخش 

 .کاربري آسان و هزینه تعمیر و نگهداري پایین

ي شارژعدم نیاز به سرویس و نگهداري باتري و همچنین سرعت باال

مشخصات فنی  واحد 
  عرض کاري  میلیمتر
عرض تی دستگاه  میلیمتر
ظرفیت مخزن آب تمیز  لیتر
ظرفیت مخزن ریکاوري  لیتر

  فشار برس  کیلوگرم
موتور وکیوم /توان موتور برس  وات

  ظرفیت کاري  مترمربع درساعت
تعداد برس/برسسرعت   دور در دقیقه

  منبع تغذیه  آمپر/ولت 
  ابعاد دستگاه  میلیمتر  555

  وزن  کیلوگرم
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مکش پسماند ناشی از شستن برس  -3

صورت میپذیرد
قدرت مانور باال در محیط هاي شلوغ و جا به جایی آسان به دلیل طراحی منحصربه فرد و تعبیه باتري و  -4

شارژر در داخل دستگاه
داري حالت -5
قابلیت چرخش تی دستگاه در مسیرهاي مختلف - 6
داراي قاب فلزي برس -7
قابلیت چرخش  -8
کاربري آسان و هزینه تعمیر و نگهداري پایین -9
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  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 -02145947000  

www.etehadsanat.com  
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