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 :VERSA 65 BTمشخصات دستگاه اسکرابر مدل 

و تی ساخته شده از جنس آلومینیوم شاسی، زیبا داراي طراحی 
فیلتر آب تمیز ورودي  -فیلتر هواي خروجی(سطح فیلتر 3داراي 

براي حمل و نقل و ) ترکشن (پیشرانه   easy operationداراي موتور
  داراي چهار چرخ جهت وضعیت پایداري هرچه بیشتر و بهتر 

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

قسمتهاي نیاز به نظافت در پایان ه( داراي رنگ زرد در بعضی از قطعات 
  داراي چرخهاي آنتی استاتیک و ضد لغزش

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

  الکتروموتور با محرك گیربکس مجزاء  2برس و 

سطح مویی و الستیکی در تماس مستقیم با زمین 2قاب پوششی برس از جنس آلومینیوم ضد زنگ و 
  جمع آوري هرچه بهتر زباله 

   )بصورت آبشن (   کیلوگرم 60تا 30قابلیت تنظیم فشار برس بین 

 دو جداره داراي مخازن هایژنیک و 
 قابلیت تنظیم تی براي خشک کنندگی هرچه بیشتر

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

VERSA 65BT واحد  
  میلی متر  2*340

  میلی متر  750
  لیتر  60
  لیتر  65

  کیلو گرم  30- 60
  وات  550-560

  وات  180
متر مربع در ساعت  3000

  دور در دقیقه  2/190
  آمپر/ولت  2)12/(2
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که بر مبناي اصول واقعی تجاري و صنعتی ساخته شده است 

این دستگاه داراي دو عدد برس میباشد که هر کدام از برسها 

  .شوند توسط یکعدد الکتروموتور با پیشرانه حرکتی گیربکسی پشتیبانی می

لیتر 65با ظرفیت) ریکاوري(لیتر و مخزن آب کثیف 

که در مورد مخازن خیلی اهمیت پیدا میکند داشتن قابلیت آنتی باکتریال و هاي ژنیک 

بودن آنها میباشد ،نقش این قابلیت را میتوان در صنایع بیمارستانی و دارویی بخوبی ارزشمند دانست 

به دسترسی کامل اپراتور به داخل مخزن آب کثیف 

  .دانست که در نهایت با شستشو کامل این مخزن مانع از ایجاد رسوب در داخل مخزن ریکاوري خواهد شد 

میلیمتر  680میلیمتر که در مجموع قطر دو عدد برس 

کاربردي در این مدل استفاده از سیستم سه پیچ درمتصل شدن برس و گیریبکس 

است که باعث قفل شدن هرچه بیشتر برس به الکترو موتور وگیریبکس و طول عمر باالتر فلنچ هاي برس 

  

  Versa 65 BTمشخصات فنی دستگاه 
که بر مبناي اصول واقعی تجاري و صنعتی ساخته شده است  Comacیکی از جدیدترین محصوالت کمپانی 

این دستگاه داراي دو عدد برس میباشد که هر کدام از برسها .میباشد Versa65BT،اسکرابر دو برسه مدل 

توسط یکعدد الکتروموتور با پیشرانه حرکتی گیربکسی پشتیبانی می

  معرفی دستگاه 

لیتر و مخزن آب کثیف  60این دستگاه داراي مخازن آب تمیز با ظرفیت 

که در مورد مخازن خیلی اهمیت پیدا میکند داشتن قابلیت آنتی باکتریال و هاي ژنیک  نکته اي

بودن آنها میباشد ،نقش این قابلیت را میتوان در صنایع بیمارستانی و دارویی بخوبی ارزشمند دانست 

  )قابلیت تجهیز در صورت درخواست مشتري

به دسترسی کامل اپراتور به داخل مخزن آب کثیف  از دیگر برتریهاي مخازن آب کثیف این دستگاه ،میتوان

دانست که در نهایت با شستشو کامل این مخزن مانع از ایجاد رسوب در داخل مخزن ریکاوري خواهد شد 

میلیمتر که در مجموع قطر دو عدد برس 340این مدل داراي دو عدد برس با قطر هر کدام 

کاربردي در این مدل استفاده از سیستم سه پیچ درمتصل شدن برس و گیریبکس نکته  مهم و 

است که باعث قفل شدن هرچه بیشتر برس به الکترو موتور وگیریبکس و طول عمر باالتر فلنچ هاي برس 

  

مشخصات فنی دستگاه 
یکی از جدیدترین محصوالت کمپانی 

،اسکرابر دو برسه مدل 

توسط یکعدد الکتروموتور با پیشرانه حرکتی گیربکسی پشتیبانی می

  

معرفی دستگاه 
  :مخازن 

این دستگاه داراي مخازن آب تمیز با ظرفیت 

نکته اي.میباشد 

بودن آنها میباشد ،نقش این قابلیت را میتوان در صنایع بیمارستانی و دارویی بخوبی ارزشمند دانست 

قابلیت تجهیز در صورت درخواست مشتري(

از دیگر برتریهاي مخازن آب کثیف این دستگاه ،میتوان

دانست که در نهایت با شستشو کامل این مخزن مانع از ایجاد رسوب در داخل مخزن ریکاوري خواهد شد 

  :برسها
این مدل داراي دو عدد برس با قطر هر کدام 

نکته  مهم و  باشد ،می

است که باعث قفل شدن هرچه بیشتر برس به الکترو موتور وگیریبکس و طول عمر باالتر فلنچ هاي برس 

  .شودمی
  

  



عمده این تیپ از چرخها باشد که یکی از مزیت هاي 

دو عدد چرخ اصلی در جلو و دو عدد چرخ 

  .باشد کوچکتر که صرفا کمک کننده به تعادل و حرکت راحتر دستگاه می

لبه این پوشش در قسمتی که با پوشش برسها توسط یک کاور فلزي و ضد زنگ در بر گرفته شده است  ، 

سطح زمین در تماس است توسط لبه الستیکی و لبه دوم مویی جهت جلوگیري از پاشش آب به اطراف 

در محیطهاي صنعتی که (کیلوگرم  60کیلوگرم تا 

باشد نسبت به قسمت دیگر میتوان به ارزش این مولفه تنظیم فشار 

توانیم از سیستم خود تنظیمی شایان ذکر است که بنا به داشتن سطوح غیریکنواخت  می

شود کل سیستمهاي تسمه اي ،هم صداي پایین تر و هم باعث می

  

  

  :حرکتی 

باشد که یکی از مزیت هاي این مدل داراي چرخهاي محکم توپر و ژله اي می

دو عدد چرخ اصلی در جلو و دو عدد چرخ .،نگذاشتن اثر رد چرخ و یا لیز خوردن روي سطح خواهد بود 

کوچکتر که صرفا کمک کننده به تعادل و حرکت راحتر دستگاه می

  :پوشش دهنده برسها 

پوشش برسها توسط یک کاور فلزي و ضد زنگ در بر گرفته شده است  ، 

سطح زمین در تماس است توسط لبه الستیکی و لبه دوم مویی جهت جلوگیري از پاشش آب به اطراف 

  .تجهیز و پوشیده است 

  :ویژگیهاي بارز

کیلوگرم تا  30داشتن مولفه تنظیم فشار برس بر روي سطح از 

باشد نسبت به قسمت دیگر میتوان به ارزش این مولفه تنظیم فشار  زمین آلوده تر میقسمتهایی از سطح 

شایان ذکر است که بنا به داشتن سطوح غیریکنواخت  می.) برس پی برد 

  .نماید بیشتر بهره بردفشار برس که خود دستگاه تنظیم می

سیستمهاي تسمه اي ،هم صداي پایین تر و هم باعث میداشتن پیشرانه گیربکسی که نسبت به 

  .نیروي الکتروموتور به برس انتقال یابد

 

حرکتی چرخهاي 

این مدل داراي چرخهاي محکم توپر و ژله اي می

،نگذاشتن اثر رد چرخ و یا لیز خوردن روي سطح خواهد بود 

کوچکتر که صرفا کمک کننده به تعادل و حرکت راحتر دستگاه می

پوشش دهنده برسها 

پوشش برسها توسط یک کاور فلزي و ضد زنگ در بر گرفته شده است  ، 

سطح زمین در تماس است توسط لبه الستیکی و لبه دوم مویی جهت جلوگیري از پاشش آب به اطراف 

تجهیز و پوشیده است 

ویژگیهاي بارز

داشتن مولفه تنظیم فشار برس بر روي سطح از -

قسمتهایی از سطح 

برس پی برد 

فشار برس که خود دستگاه تنظیم می

داشتن پیشرانه گیربکسی که نسبت به 

نیروي الکتروموتور به برس انتقال یابد

  

  



الکتروموتور مکنده این دستگاه در معرض مستقیم رطوبت نیست لذا همین عامل باعث میشود که بلبرینگ 

و در نهایت صداي باالتر ) نگ زدگیدر اثر ز

در نهایت میتوان گفت وقتیکه موتور وکیوم در داخل 

  شود قرار دارد باعث پایین تر آوردن صداي دستگاه می

  .بیشتر کاتافورز شده است

شایان ذکر است این .(داشتن ضربه گیرهاي خود پوششی که مانع از آسیب دیوار به بدنه دستگاه میشود
درجه بین دیوار و زمین تخت را میتواند تحت پوشش کامل شستشو قرار 

  مجزاتجهیزو پشتیبانی هر الکتورموتور چرخش برس توسط یکعدد گیربکس 

از بهترین و با (آمریکا Power Blocآمپرساعتی ساخت کمپانی 

پدال پایی جهت قابلیت تنظیم ارتفاع برس در صورت عملکرد با دستگاه و یا زمانهایی که میخواهیم 

  

الکتروموتور مکنده این دستگاه در معرض مستقیم رطوبت نیست لذا همین عامل باعث میشود که بلبرینگ 

در اثر ز(موتور وکیوم بعد از گذشت چند ماه از راه اندازي دستگاه نشکند

در نهایت میتوان گفت وقتیکه موتور وکیوم در داخل . نسبت به صداي روز اول راه اندازي را باعث شود 

قرار دارد باعث پایین تر آوردن صداي دستگاه می) کثیف(محفظه بسته نسبت به مخزن ریکاوري 

بیشتر کاتافورز شده است استحکامداشتن شاسی محکم آلومینیومی که جهت 

داشتن ضربه گیرهاي خود پوششی که مانع از آسیب دیوار به بدنه دستگاه میشود
درجه بین دیوار و زمین تخت را میتواند تحت پوشش کامل شستشو قرار  90دستگاه به راحتی کل فضاي 

  .ده دستگاهسطح صداي پایین به علت ایزوله بودن سیستم مکن

تجهیزو پشتیبانی هر الکتورموتور چرخش برس توسط یکعدد گیربکس 

آمپرساعتی ساخت کمپانی  105تجهیز شده توسط دوعدد  باتري

  )مطرح باتري کیفیت ترین برندهاي

  )داراي موتور جلوبرنده.( وات 180داشتن موتور حرکتی قوي 

پدال پایی جهت قابلیت تنظیم ارتفاع برس در صورت عملکرد با دستگاه و یا زمانهایی که میخواهیم 

  .انتقال بدهیم ) ایستگاه دستگاه(دستگاه را به محل شارژ 

  .باال و یا پایین آوردن تی دستگاهداراي نازل دستی جهت 

  شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376 - 45947000 -021  

www.etehadsanat  

الکتروموتور مکنده این دستگاه در معرض مستقیم رطوبت نیست لذا همین عامل باعث میشود که بلبرینگ -

موتور وکیوم بعد از گذشت چند ماه از راه اندازي دستگاه نشکند

نسبت به صداي روز اول راه اندازي را باعث شود 

محفظه بسته نسبت به مخزن ریکاوري 

داشتن شاسی محکم آلومینیومی که جهت -

داشتن ضربه گیرهاي خود پوششی که مانع از آسیب دیوار به بدنه دستگاه میشود-
دستگاه به راحتی کل فضاي 

  .)دهد 

سطح صداي پایین به علت ایزوله بودن سیستم مکن-

تجهیزو پشتیبانی هر الکتورموتور چرخش برس توسط یکعدد گیربکس 

تجهیز شده توسط دوعدد  باتري

کیفیت ترین برندهاي

داشتن موتور حرکتی قوي -

پدال پایی جهت قابلیت تنظیم ارتفاع برس در صورت عملکرد با دستگاه و یا زمانهایی که میخواهیم داراي -

دستگاه را به محل شارژ 

داراي نازل دستی جهت -

  

  

شرکت اتحاد صنعت صدرا
09123908376: مویایل 

www.etehadsanat.com


