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زمین شوی صنعتی دستی کالس 40 لیتری

دســتگاه اســکرابر دســتی مــدل B 40 قابلیــت ارائــه در دو مــدل اتوماتیــک )بــا موتــور 
جلــو برنــده ( و دســتی را دارد در مــدل B 40 W دســتگاه بــا قابلیــت موتــور جلــو برنــده 

و در مــدل B 40 C بــه صــورت دســتی ارائــه مــی گــردد.
ایــن دســتگاه طراحــی منحصــر بــه فــرد و امکاناتــی بــی نظیــر را بــه مشــتریان خــود ارائــه 
مــی دهــد . قابلیــت مدیریــت پاشــش مــواد شــوینده یکــی از امکانــات خــاص این دســتگاه 

مــی باشــد کــه از نظــر اقتصــادی بســیار مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد .

B 40 W Bp
B 40 C Bp
B 40 C Ep

   فالشینگ سیستم

ــار  ــا در اختی ــه صرف ــت ک ــر تکنولــوژی اس ــتم کارچ ــوژی فالشــینگ سیس تکنول
کمپانــی کارچــر آلمــان مــی باشــد . ایــن امــکان باعــث شستشــوی بســیار کارآمــد 
ــه  ــف  ب ــردن آب کثی ــع ک ــه جم ــوال در نتیج ــه معم ــود ک ــی ش ــف م ــزن آب کثی مخ
صــورت مــداوم نیــاز بــه شستشــو دارد . بــه کمــک ایــن سیســتم ایــن کار بســیار 

ــاد آب انجــام مــی شــود. ســریع و آســان و تحــت فشــار بســیار زی

   کنترل پنل بسیار آسان و با کیفیت

ــده و  ــه ش ــه کار رفت ــواد ب ــت م ــر کیفی ــر از نظ ــده کارچ ــی ش ــل طراح ــرل پن کنت
طراحــی در ســطح بســیار ممتــازی مــی باشــد. کلیــد Easy Operation باعــث شــده 
اســت کــه حتــی کاربــران مبتــدی نیــز بتواننــد بــه راحتــی بــا دســتگاه کار کننــد.

  سیستم پر کردن آب تمیز آسان

بــرای پــر کــردن مخــزن آب تمیــز دســتگاه کافــی اســت شــلنگ رابــط کارچــر را بــه 
قســمت مربوطــه  وصــل نماییــد و آب را بــاز کنیــد  بعــد از پــر شــدن حجــم مخــزن 
شــناور دســتگاه بــه صــورت اتوماتیــک عمــل کــرده و مانــع از ســر ریــز شــدن آب 

در مخــزن دســتگاه مــی شــود.

)Eco Efficiency( سیستم کارآیی بهینه   

ایــن حالــت بــرای مشــتریانی کــه بــه صــورت روزانــه از دســتگاه اســتفاده مــی کنند 
و آلودگــی هــای ســطحی را نظافــت مــی کننــد بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد 
ــرژی و آب و صــدا نظافــت  ــا کمتریــن میــزان مصــرف ان ــه طــوری کــه دســتگاه ب ب

روزمــره را در حالــت بهینــه انجــام مــی دهــد .
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

B 40 W Bp B 40 C Bp B 40 C Ep

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
صدای کارکرد 

ولتاژ
وزن بدون باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

2 عدد باطری
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی

کد سفارش 

508
850
2000
40
40
60
24
86
1249 x 575 x 1145

508
850
2000
40
40
60
240
79
1249 x 575 x 1145

508
850
2000
40
40
60
24
93
1249 x 575 x 1145

1 . 515 - 252 . 0 1 . 515 - 252 . 01 . 515 - 102 . 0

-
-

mm
mm
m2 / h
l
l
db
V
Kg
mm

موتور جلو برنده اتوماتیک
عملکرد با باطری

دو نوع برس رولی و دیسکی

عملکرد با باطری
مخزن دو جداره

چرخ های آج دار و ضد لغزش

عملکرد با کابل
مخزن دو جداره

چرخ های آج دار و ضد لغزش

   تیغه الستیکی شیشه ای ، ضد سایش و روغنی

ــوع تیغــه الســتیکی منحصــرا در دســتگاه هــای اســکرابر کارچــر مشــاهده  ایــن ن
مــی شــود تیغــه هــای ضــد ســایش و روغنــی کارچــر دارای حداقــل 6 ســال عمــر 

مفیــد مــی باشــند و ســه ســال گارانتــی  تعویــض رایــگان دارنــد .

   تنظیم بسیار راحت زاویه قرارگیری تی روی زمین 

زاویــه قرارگیــری تــی بــه وســیله یــک پیــچ مرکــزی و دو پیــچ کنــاری بــه راحتــی 
قابــل تنظیــم مــی باشــد . بــا چرخانــدن ایــن پیــچ هــا زاویــه تــی دســتگاه بــه ســمت 

چــپ و راســت و بــاال و پاییــن تغییــر مــی نمایــد.

   کلید کاربری برای اپراتور و سوپروایزر

کلیــد منحصــر بــه فــرد کارچــر کــه بــرای اپراتــور و ســوپروایزر متفــاوت مــی باشــد. 
ــا  ــه کار کــردن ب ــر مســئول اقــدام ب ــه افــراد غی امنیــت دســتگاه را در مواقعــی ک

دســتگاه مــی کننــد تضمیــن مــی کنــد .

   قابلیت حمل تی و تجهیزات نظافتی به همراه دستگاه 

کارچــر در طراحــی خــود مشــتریان را از مزایایــی کــه ممکــن اســت بــا ادغــام 
سیســتم ســنتی نظافــت بــا سیســتم مکانیزاســیون شــامل حــال آنهــا شــود بهره منــد 
مــی ســازد  بــه طــوری کــه مــی تواننــد در صــورت نیــاز تــی ، اســپری ، دســتمال و 

ــه دســتگاه حمــل نماینــد. ــر روی بدن تجهیــزات دیگــر ســنتی را نیــز ب
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