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  طراحی فرمان حرفه ای 

ــم  ــان دارای خ ــی فرم ــای طراح ــل ه ــتور العم ــن دس ــق آخری ــتگاه طب ــان دس فرم
ــد . ــی باش ــور م ــوی اپرات ــا زان ــورد ب ــت از برخ ــرای ممانع ب

   پدال جدا کننده برس از دستگاه

بــرای جــدا کــردن بــرس از روی دســتگاه کافــی اســت اپراتــور پــدال فلــزی 
مخصوصــی کــه در روی بــرس قــرار گرفتــه اســت فشــار داده تــا بــرس از دســتگاه 

جــدا شــود .

 زمین شوی صنعتی سرنشین دار کالس 70 لیتری

دســتگاه اســکرابر سرنشــین دار مــدل BD 50/70 R در ابتــدای ســال 2017 بــه 
بازارهــای اروپــا معرفــی شــد.این دســتگاه دارای مخــازن 70 لیتــری آب تمیــز و کثیــف 
بــوده و دارای قــدرت مانــور بســیار باالیــی بــــرای مــکان هــــای تنــگ و باریــک و پرتــردد 
مــی باشــد.این زمیــن شــوی صنعتــی نیــز بــه ماننــد دیگــر دســتگاه هــای ایــن شــرکت 

ــه دســتگاه مــی باشــد. دارای قابلیــت نصــب تجهیــزات ســنتی نظافــت روی بدن

BD 50/70 R

    اهرم باال آورنده تیغه عقب دستگاه

ــه صــورت الکتــرو  ــا کیفیــت بســیار باالیــی طراحــی شــده اســت و ب ایــن اهــرم ب
مکانیکــی وظیفــه روشــن نمــودن موتــور وکیــوم را دارا مــی باشــد بــه طــوری کــه بــا 
بــاال آوردن اهــرم بــه صــورت اتوماتیــک بعــد از 5 ثانیــه موتــور وکیــوم دســتگاه 

خامــوش مــی گــردد .

   مکان حمل سبد مخصوص تجهیزات نظافتی 

ــر دســتگاه هــای طراحــی شــرکت کارچــر دارای  ــد اکث ــه مانن ــز ب ــن دســتگاه نی ای
ــی باشــد. ــی م ــزات نظافت ــل تجهی ــوص حم ــرار دادن ســبد مخص ــرای ق ــی ب مکان
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تجهیزات همراه دستگاه : 
باطری ها

شارژر
برس های دستگاه

تیغه الستیکی
0 . 070 -  161 . 1کد سفارش 
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BD 50/70 R 

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:
قطر برس شستشو

پهنای خشک کنندگی 
کارایی

حجم مخزن آب تمیز
حجم مخزن آب کثیف

تعداد باطری
ولتاژ
وزن 

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

510
850
3800
70
75
2
24
195
1310 x 590 x 1060

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

نشانگر حجم مخزن آب تمیز
مانور بسیار مناسب برای مکان های باریک

سنسور تشخیص نشستن اپراتور روی صندلی

568 7

   پدال باال آورنده برس دستگاه

هــد بــرس دســتگاه بــه وســیله ایــن پــدال مکانیکــی در مــــواقع لــزوم باال مــی آید و 
مــی تــوان در حالــت حرکــت مســیرهای طوالنــی را بــا ایــن دســتگاه پیمود.

   دسترسی آسان به باطری های دستگاه

ــاال آوردن اهــرم  ــا ب ــی ب ــه راحت ــری باطــری هــای دســتگاه ب ــزرگ قرارگی ــکان ب م
ــد . ــی باش ــترس م ــل دس ــی قاب مخصوص

محفظــه بــزرگ باطــری نیــز اجــازه نصــب باطــری هــا بــا ابعــاد مختلــف را بــه کاربــران 
ــی دهد. م

   مجهز شدن به انواع تجهیزات نظافتی
 

عــاوه بــر حمــل ســبد مخصــوص تجهیــزات نظافتــی مــی تــوان انــواع جــارو و تــی 
دســتی را نیــز همــراه ایــن دســتگاه حمــل نمــود.

 oil resistant تیغه خشک کننده  

تیغــه خشــک کننــده دســتگاه ازجنــس oil resistant مــی باشــد کــه دارای حداقل 
3 ســال طــول عمــر در محیــط هــای صنعتــی مــی باشــد و نســبت بــه اصطحــکاک و 

ســایش روی زمیــن بســیار مقــاوم مــی باشــد.
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