
 آبکاري شده  داراي طراحی زیبا و شاسی و تی ساخته شده از جنس آلومینیوم

  )و فیلتر مواد پسماند -فیلتر آب تمیز ورودي 
ب صورت )جدا بودن مخزن مواد شوینده از مخزن آب تمیز

 داراي محرك گیربکس برس که باعث فشار بیشتر برس شده و مشکالت ناشی 

  لنگ آب تعبیه شده در دستگاه  

 شکل و همچنین پیچ تنظیم تی براي خشک کنندگی بیشتر

 .جهت سهولت در نگهداشت دستگاه با رنگ زرد مشخص شده است

  .ساعت
  .طریقه مکش غیر مستقیم که باعث افزایش طول عمر موتور وکیوم میگردد

 با توجه به داشتن مخزن بزرگتر آب کثیف به نسبت مخزن آب تمیز،
ضدعفونی بهتر سطح می توان از مواد شوینده نیز بدون نگرانی از پرشدن مخزن آب کثیف ،جهت جرم بري و یا 

 .داراي صداي بسیار پایین و مناسب جهت محیطهایی که سطح صداي دستگاه حائز اهمیت می باشد

  مشخصات
  عرض کاري

  عرض تی دستگاه
  ظرفیت مخزن آب تمیز
  ظرفیت مخزن ریکاوري

  فشار برس
  موتور وکیوم/توان موتور برس

  ظرفیت کاري
  تعداد برس/سرعت برس

  منبع تغذیه
  ابعاد دستگاه
  وزن باتري

  

  :ANTEA 50Bمشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

داراي طراحی زیبا و شاسی و تی ساخته شده از جنس آلومینیوم
  داراي مخازن دو جدار ه و هایژنیک شده 

فیلتر آب تمیز ورودي  -فیلتر هواي خروجی(سطح فیلتر 3داراي 
جدا بودن مخزن مواد شوینده از مخزن آب تمیز(را دارند CDSنمونه هاي قابلیت تجهیز با حالت

  آبشن
 داراي چهار چرخ جهت وضعیت پایداري هرچه بیشتر و بهتر 

داراي محرك گیربکس برس که باعث فشار بیشتر برس شده و مشکالت ناشی 
  .از پاره شدن تسمه را ندارد

لنگ آب تعبیه شده در دستگاه  آب تمیز توسط ش قابلیت پر شدن سریع مخزن
 تعویض الستیک تی به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص

شکل و همچنین پیچ تنظیم تی براي خشک کنندگی بیشتر  Vداراي تی 
جهت سهولت در نگهداشت دستگاه با رنگ زرد مشخص شده استبه نظافت  مندقسمتهاي نیاز

  داراي چرخهاي آنتی استاتیک و ضد لغزش
ساعت 8الی 6ع تغذیه دستگاه باطري بوده و با دریافت شارژ بین منب

طریقه مکش غیر مستقیم که باعث افزایش طول عمر موتور وکیوم میگردد 
با توجه به داشتن مخزن بزرگتر آب کثیف به نسبت مخزن آب تمیز،

از مواد شوینده نیز بدون نگرانی از پرشدن مخزن آب کثیف ،جهت جرم بري و یا 
  .استفاده نمود

داراي صداي بسیار پایین و مناسب جهت محیطهایی که سطح صداي دستگاه حائز اهمیت می باشد
  
  ANTEA50B واحد  

  میلی متر  510
  میلی متر  705
  لیتر  40
  لیتر  60
  کیلو گرم  23

  ولت  524- 600
  متر مربع در ساعت  1750

  دور در دقیقه  1/140
  آمپر/ولت  2)12/(112

  میلی متر  1175*595*995
  کیلو گرم  156
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آبشن
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از پاره شدن تسمه را ندارد
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با توجه به داشتن مخزن بزرگتر آب کثیف به نسبت مخزن آب تمیز، -14

از مواد شوینده نیز بدون نگرانی از پرشدن مخزن آب کثیف ،جهت جرم بري و یا 
استفاده نمود

داراي صداي بسیار پایین و مناسب جهت محیطهایی که سطح صداي دستگاه حائز اهمیت می باشد -15
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .توان اشاره نمود

گري تحت فشار تهیه  بدنه ماشین، سري برس و پایه تی در این دستگاه از جنس آلومینیوم و به روش ریخته
این ویژگی همراه با طراحی خالقانه دستگاه، مقاومت و استحکام عالی آن را تضمین نموده و 

بعلت برخورداري این دستگاه از کنترل پنل ساده، بسیار آسان می 
ایشگر دستگاه همچنین مجهز به نم. باشد و حتی افراد کم تجربه نیز به راحتی می توانند از آن استفاه نمایند

همچنین به حفظ و . چرخ در دستگاه، پایداري و قابلیت مانور آن را افزایش داده است
 .نگهداري بهتر برس کمک می کند زیرا نیازي به جدا کردن برس پس از اتمام کار نمی باشد

  .تنظیم است تا هر نوع سطحی را تمیز نماید

  

  :B 50 ANTEA مدل اسکرابر

توان اشاره نمود از ویژگی هاي قابل توجه این دستگاه به موارد زیر می

  استحکام و مقاومت عالی
بدنه ماشین، سري برس و پایه تی در این دستگاه از جنس آلومینیوم و به روش ریخته

این ویژگی همراه با طراحی خالقانه دستگاه، مقاومت و استحکام عالی آن را تضمین نموده و 
  .نماید ماشینی ضد ضربه و قدرتمند ارائه می

 طراحی کاربرپسند

بعلت برخورداري این دستگاه از کنترل پنل ساده، بسیار آسان می   Antea 50 B اسکرابر
باشد و حتی افراد کم تجربه نیز به راحتی می توانند از آن استفاه نمایند

  آنالوگ و زمان شمار می باش

 چرخ غیر لغزنده 4تجهیز دستگاه به 

چرخ در دستگاه، پایداري و قابلیت مانور آن را افزایش داده استاستفاده از چهار 
نگهداري بهتر برس کمک می کند زیرا نیازي به جدا کردن برس پس از اتمام کار نمی باشد

 برس بصورت اتوماتیک و تنظیم برس سازي

تنظیم است تا هر نوع سطحی را تمیز نماید برس دستگاه به راحتی و بدون نیاز به هیچ ابزاري قابل

  

اسکرابر مشخصات

از ویژگی هاي قابل توجه این دستگاه به موارد زیر می

  

استحکام و مقاومت عالی
بدنه ماشین، سري برس و پایه تی در این دستگاه از جنس آلومینیوم و به روش ریخته

این ویژگی همراه با طراحی خالقانه دستگاه، مقاومت و استحکام عالی آن را تضمین نموده و . شده اند
ماشینی ضد ضربه و قدرتمند ارائه می

  

طراحی کاربرپسند
کار کردن با 

باشد و حتی افراد کم تجربه نیز به راحتی می توانند از آن استفاه نمایند
آنالوگ و زمان شمار می باش

 

تجهیز دستگاه به 
استفاده از چهار 

نگهداري بهتر برس کمک می کند زیرا نیازي به جدا کردن برس پس از اتمام کار نمی باشد

  
  

  

سازيامکان جدا
برس دستگاه به راحتی و بدون نیاز به هیچ ابزاري قابل

  

  



 پر امکان بنابراین نمود متصل آب شیر انواع

  بصورت کامال قابل درك
هایی از دستگاه اسکرابر که باید روزانه و در پایان عملیات شست و شو، تمیز شوند، با کد رنگی زرد 
بنابراین کاربر می تواند به راحتی و به سرعت این بخش ها را پیدا کرده و بدون اتالف وقت 

باشد که براي اضافه کردن مقدار  داراي پیمانه اندازه گیري می

سطح آب . پشت دستگاه تعبیه شده است
مخزن آب تمیز با توجه به این لوله کامال مشخص می باشد و از روي آن می توان به راحتی زمان پر شدن 

دستگاه اسکرابر از جنس فوالد و بسیار مستحکم بوده و احتمال پاره شدن آن 
زنجیر ذکر شده به دسته ارگونومیک از جنس آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته گري 

  

  

  ریش به زیتم آب مخزن شلنگ میمستق

انواع به مستقیما توان می را تمیز آب مخزن پذیر انعطاف
 .دارد وجود بسهولت مکانی هر در دستگاه

بصورت کامال قابل دركهاي قابل شستشو  مشخص نمودن بخش
هایی از دستگاه اسکرابر که باید روزانه و در پایان عملیات شست و شو، تمیز شوند، با کد رنگی زرد 

بنابراین کاربر می تواند به راحتی و به سرعت این بخش ها را پیدا کرده و بدون اتالف وقت . مشخص شده اند
 .عملیات نظافت آنها را به انجام برساند

 ن آب تمیز داراي پیمانه

داراي پیمانه اندازه گیري می  Antea 50 B مخزن آب تمیز اسکرابر
  .مناسب ماده پاك کننده می توان از آن استفاده نمود

 لوله نشانگر سطح آب مخزن آب تمیز

پشت دستگاه تعبیه شده استلوله نشانگر باریکی براي نشان دادن سطح آب مخزن آب تمیز، در 
مخزن آب تمیز با توجه به این لوله کامال مشخص می باشد و از روي آن می توان به راحتی زمان پر شدن 

  .مخزن آب کثیف و توقف براي تخلیه آن را تشخیص داد

  زنجیر پایین آورنده تی محکم مجهز به دسته ارگونومیک
دستگاه اسکرابر از جنس فوالد و بسیار مستحکم بوده و احتمال پاره شدن آن زنجیر پایین آورنده تی در این 

زنجیر ذکر شده به دسته ارگونومیک از جنس آلومینیوم تهیه شده به روش ریخته گري . باشد تقریبا صفر می
 .مجهز شده است

مستق اتصال امکان

انعطاف شلنگ
دستگاه کردن

 

مشخص نمودن بخش
هایی از دستگاه اسکرابر که باید روزانه و در پایان عملیات شست و شو، تمیز شوند، با کد رنگی زرد  بخش

مشخص شده اند
عملیات نظافت آنها را به انجام برساند

ن آب تمیز داراي پیمانهمخز
مخزن آب تمیز اسکرابر

مناسب ماده پاك کننده می توان از آن استفاده نمود

 

لوله نشانگر سطح آب مخزن آب تمیز
لوله نشانگر باریکی براي نشان دادن سطح آب مخزن آب تمیز، در 

مخزن آب تمیز با توجه به این لوله کامال مشخص می باشد و از روي آن می توان به راحتی زمان پر شدن 
مخزن آب کثیف و توقف براي تخلیه آن را تشخیص داد

 

زنجیر پایین آورنده تی محکم مجهز به دسته ارگونومیک
زنجیر پایین آورنده تی در این 

تقریبا صفر می
مجهز شده است

  

 



ت قابل استفاده می باشند و تعویض و چرخش آنها بدون نیاز به هیچ ابزاري و تنها 

 .برس را می توان به راحتی و تنها با استفاده از یک پدال به سمت باال یا پایین حرکت داد

  .نماید قطر بزرگ شلنگ تخلیه، امکان خالی کردن مخزن آب کثیف در حداقل زمان ممکن را فراهم می

به گونه اي است که امکان دسترسی کامل به تمامی اجزاء آن 
روزانه دستگاه در پایان شیفت کاري و یا مواقع تعمیر آن، 

پشنی عملیات آاستفاده از چنین . بنا به درخواست مشتري می توان دستگاه را به شارژر یکپارچه تجهیز نمود

  
  

 تی مکنده داراي تغیه هاي پالستیکی از جنس پلی یورتان

ت قابل استفاده می باشند و تعویض و چرخش آنها بدون نیاز به هیچ ابزاري و تنها این تیغه ها در چهار سم
 .در کسري از ثانیه صورت می گیرد

 پدال براي باال بردن و پایین آوردن برس

برس را می توان به راحتی و تنها با استفاده از یک پدال به سمت باال یا پایین حرکت داد

 شلنگ تخلیه با قطر بزرگ

قطر بزرگ شلنگ تخلیه، امکان خالی کردن مخزن آب کثیف در حداقل زمان ممکن را فراهم می

 امکان دسترسی کامل به تمامی اجزا

به گونه اي است که امکان دسترسی کامل به تمامی اجزاء آن   Antea 50 B طراحی دستگاه اسکرابر
روزانه دستگاه در پایان شیفت کاري و یا مواقع تعمیر آن، این مساله به هنگام عملیات نظافت 

  .آیدمزیت عمده اي به شمار می

 )اختیاري(شارژ یکپارچه با دستگاه

بنا به درخواست مشتري می توان دستگاه را به شارژر یکپارچه تجهیز نمود
  .شارژ دستگاه را آسان تر و سریع تر می نماید

تی مکنده داراي تغیه هاي پالستیکی از جنس پلی یورتان
این تیغه ها در چهار سم

در کسري از ثانیه صورت می گیرد
  

  

  

  

پدال براي باال بردن و پایین آوردن برس
برس را می توان به راحتی و تنها با استفاده از یک پدال به سمت باال یا پایین حرکت داد

  

  
شلنگ تخلیه با قطر بزرگ

قطر بزرگ شلنگ تخلیه، امکان خالی کردن مخزن آب کثیف در حداقل زمان ممکن را فراهم می
  
  

امکان دسترسی کامل به تمامی اجزا
طراحی دستگاه اسکرابر

این مساله به هنگام عملیات نظافت . وجود دارد
مزیت عمده اي به شمار می

  
 

شارژ یکپارچه با دستگاه
بنا به درخواست مشتري می توان دستگاه را به شارژر یکپارچه تجهیز نمود

شارژ دستگاه را آسان تر و سریع تر می نماید
  
  



 .وسیله ساده اي که امکان پر شدن سریع مخزن آب تمیز را بدون نیاز به حضور کاربر فراهم می کند

کان نصب قالب ویژه براي نگهداشتن برس، تی یا درپوش مخزن بر روي دستگاه بنا به درخواست مشتري 

  

  )ياریاخت(پر شدن دستگاه 

وسیله ساده اي که امکان پر شدن سریع مخزن آب تمیز را بدون نیاز به حضور کاربر فراهم می کند

کان نصب قالب ویژه براي نگهداشتن برس، تی یا درپوش مخزن بر روي دستگاه بنا به درخواست مشتري 

  صنعت صدرا
09123908376– 02145947000  

www.etehadsanat.com 

پر شدن دستگاه 

وسیله ساده اي که امکان پر شدن سریع مخزن آب تمیز را بدون نیاز به حضور کاربر فراهم می کند

  

کان نصب قالب ویژه براي نگهداشتن برس، تی یا درپوش مخزن بر روي دستگاه بنا به درخواست مشتري ام
  .وجود دارد

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صنعت صدراشرکت اتحاد 
09123908376: تلفن

www.etehadsanat.com

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

