






درباره کارن تجارت

شــرکت کــارن تجارت تیــدا )سهامی خاص( با اتـــکا بـــر بیــش از 10 سال سابقــه درخشـان بنیــان گذاران خـــود در زمینــــه ارائـه دستــگاه هــای نظافـت صنعتــی تأسیــس شـــد.
 KARCHER از همــان روز هــای آغازیــن، کارن تجــارت بــا هــدف ارائــه محصــوالت بــا کیفیــت و نوآورانــه در ایــن صنعــت پــا بــه عرصه وجــود گذاشــت و به دلیل ایــن هدف متعالــی ، شــرکت
آلمــان را بــه عنــوان شــریک تجــاری خــود برگزیــد. تبلــور تجربــه، کیفیــت، تعهــد و نــو آوری هــای ایــن برند معتبــر و بین المللــی آلمانی در تمامــی فعالیت هــای کارن تجــارت از اهــداف اصلی 
ایــن شــرکت در بــازار ایــران مــی باشــد. از دیگــر اهــداف مهــم کارن تجــارت بررســی تخصصــی و حرفــه ای نیازهــای نظافتــی در صنایــع مختلــف و ارائــه راه حــل هایــی بــر پایــه محصولـــات 
بســیار بــا کـــیفیت شــرکت KARCHER مــی باشــد. نیــاز مشتـــری و خواســته هــای او از مهمتریــن دغدغه های کــــارن تجـــارت می باشــد، از ایــن رو مطابق با نیازهای مشــتری طیف وســیعی 

از محصــوالت KARCHER توســط شــرکت کارن تجــارت ارائــه مــی گردد.
کارن تجــارت هماننــد شــرکت KARCHER رفتــاری متعهدانــه را در نحــوه ی ارائــه محصــوالت، خدمــات پــس از فــروش و گارانتــی در پیــش گرفتــه اســت و تــاش دارد تــا همــان کیفیتی را 
کــه شــرکت KARCHER در تمــام نقــاط جهــان ارائــه مــی دهــد در ایــران ارائــه دهــد. لــذا تمــام محصــوالت را بــا یــک ســال گارانتــی و پانــزده ســال خدمــات پــس از فــروش ارائــه مــی دهد.
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 KARCHER درباره

شــرکت KARCHER در ســال 1935 توســط آلفــرد کارچــر تأســیس و فعالیــت خــود را بــا تولیــد انــواع هیترهــا، بخاری کابیــــن هواپیما، کــــوره ســخت کاری آلیاژها در شــهر ویننـــدن آلمان 
آغـــاز نمــود. ایــن کمپانــی، اولیــن آبپــاش فشــار قــوی )کارواش( را در ســال 1950 بــه اروپــا معرفــی کــرد و در ســال 1964 بــا ادامــه فعالیــت توســط خانــواده کارچــــر، اولیــن شــعبه خــارج 
از آلمــان را در فرانســه تأســیس نمودنــد. امــروزه کمپانــی KARCHER آلمــان بیــش از 3000 نــوع محصــول متنــوع تولیــد مــی نمایــد و در بیــش از 17 کشــور دنیــا خــط تولیــد راه انــدازی 
نمــوده اســت ، همچنیــن  عــاوه بــر تاســیس کارخانــه در مناطــق مختلــف دنیــا، اقــدام بــه تاســیس 35 دفتــر منطقــه ای جهــت مدیریــت هرچــه بهتــر فــروش و خدمــات پــس از فــروش خــود 
کــرده اســت. محبوبیــت ایــن برنــد در دنیــا بــه قــدری اســت کــه کلمــه کارچــر در هفــت دیکشــنری معتبــر دنیــا متــرادف با فعل پــاک کــردن یــا Cleaning شــده اســت. بویــژه در قــاره اروپا، 

بســیاری از مــردم بــرای شستشــوی ماشــین و ادوات خــود از واژه کارچــر کــردن اســتفاده مــی کننــد.
KARCHER یکــی از فعــال تریــن کمپانــی هــای دنیــا در زمینــه فرهنگــی نیــز مــی باشــد و در همیــن راســتا اقــدام بــه شستشـــوی مــکان هــای تاریخــی و فرهنگــی بســیاری در اقصــا نقاط دنیا نـــموده اســت 

کــه از معــروف تریــن پــروژه هــای انجــام شــده شستشــوی مجســمه یادبــود روســای جمهــور آمریــکا در کــوه راشــمور و شستشــوی مجسمــــه مســیح در ریودوژانیــــرو برزیــل مــی باشــد. ایــــن کمپانــی بــا 
درآمــد بیــش از 2/32 میلیــارد یــورو در ســال در رنکینــگ 100 برنــد برتــر آلمانــی در رتبــه 60 قــرار دارد کــه ایــن جایــگاه برنــد بــا توجــه بــه قــدرت کــم نظیــر صنایــع آلمانــی بســیار قابــل توجــه اســت.
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برای همه جا، برای حرفه ای ها، برای شما

امــروزه حرفــه ای هــا بــه دنبــال دســتگاهی نیســتند کــه بتوانــد در هــر زمینــه ای تــا حــدی کارایــی داشــته باشــد بلکــه بــه دنبــال راهــکاری هدفمنــد هســتند کــه وظایــف کاری 
مشــخصی را بــا حداکثــر کارایــی بــه انجــام برســاند. راهــکاری کامــل، راهــکاری بــه عنــوان یــک سیســتم متعــادل و همــه جانبــه. کارچــر همــواره در حــال تحلیــل و شناســایی و 
بررســی صنایــع گوناگــون اســت تــا بتوانــد نیازهــای مربوطــه ی آنــان را بهتــر درک کنــد و مطابــق بــا مراحــل آتــی رونــد پیشــرفت آنــان گام بــردارد کــه حاصــل آن ارائــه راهکارهایــی 
خالقانــه و کارا و متناســب بــا اهــداف و نیازهــای آنــان خواهــد بــود. قدرتمنــد و قابــل اعتمــاد، کارا و اقتصــادی، ســبک و کــم صــدا، کارآمــد و بهداشــتی. کــه اینهــا چیــزی نیســت 

جــز سیســتم کارچر.پیشــنهادی بــرای حرفــه ای هــا، توســط یــک حرفــه ای
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آنگونه که شما می خواهید ...

چه کسی ادعا می کند نمی توان تمام سالیق را در نظر گرفت؟ ما در کارچر، به همه چیز به شکل متفاوتی می نگریم ... شما شایسته آن هستید که تمام ابزارها و راهکارهای 
الزم برای موفقیت را در اختیار داشته باشید. روی ما حساب کنید، روی تخصص و تجربه 80 ساله ما و روی پیشرفته ترین تکنولوژی نظافتی در دنیا! نتیجه این اعتماد چیزی 

نخواهد بود جز: قدرت، استحکام، اطمینان، کارایی، دوام. در یک کلمه : سیستم کارچر
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فهرست عناوین                                                               صفحه

زمین شوی صنعتی                                                                                                          12
سوییپر های صنعتی و شهری                                                                                          42
واترجت آب گرم                                                                                                             58

واترجت آب سرد                                                                                                            68                        
جارو برقی صنعتی                                                                                                          78
فرش شوی و موکت شوی                                                                                               90
بخارشوی صنعتی                                                                                                            96                                                                                                               
سایر محصوالت                                                                                                             100
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فهرست مدل های زمین شوی دستی و سرنشین دار              صفحه

  14                                                                                           B 300 R l
  16                                                                                  B 250 R D 100
18                                                                             B 150 R Adv D 90
20                                                                               B 90 R Adv D 75
22                                                                                       BD 50/70 R
24                                                                                     B 60 W D 65
26                                                                     BD 50/50 C Bp Classic
26                                                                     BD 50/60 C Ep Classic
28                                                                                 BD 43/25 C BP
28                                                                                 BD 43/35 C EP

                                                                                                   صفحه

 30                                                                                        B 40 W BP
30                                                                                         B 40 C BP
30                                                                                         B 40 C EP
32                                                                        BR 35/12 C BP Pack
34                                                                                         BR 30/4 C
36                                                                                          B 60/10 C
38                                                                            BDS 51/180 C Adv
38                                                                            BDS 43/180 C Adv
39                                                                                 BRS 40/1000 C

تجهیزات                                                                                                                   40       

زمین شوی های دستی و سرنشین دار

شــرکت KARCHER طیــف وســیعی از انــواع زمیــن شــوی هــا را بــرای محیــط هــای مختلــف ارائــه مــی دهــد. بــه لطــف نــوآوری هــای جدیــد ایــن شــرکت در زمینــه باطــری هــای بــا 
تکنولــوژی روز و نویــن، زمیــن شــوی هــای جدیــد KARCHER ســبک تــر و بــا قــدرت مانــور بــاال ارائــه مــی شــوند. در طراحــی هــای جدیــد زمیــن شــوی هــا بــه نــکات بســیار ریــزی 
کــه معمــوال در طراحــی دیگــر شــرکت هــا توجــه نمــی شــود نیــز توجــه شــده اســت ماننــد  کــد دادن بــه وســیله رنــگ در طراحــی )قســمت هایــی کــه بــا رنــگ زرد طراحــی شــده انــد 
مخصــوص اپراتــور و قســمت هایــی کــه بــا رنــگ خاکســتری کمرنــگ طراحــی شــده انــد مخصــوص نگهــداری و نظافــت از دســتگاه مــی باشــد( ، نشــانگر مرکــز ثقــل دســتگاه بــرای 

بلنــد کــردن بــه وســیله قــاب جرثقیــل و حتــی طراحــی جــای دســت بــرای بلنــد کــردن دســتگاه هــای کوچــک بــه وســیله انســان .
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        ارائه پدهای پولیش مخصوص برای براق شدن سطوح
 

در صــورت نیــاز، کارچــر پدهــای مخصوصــی را بــرای پولیــش ارائــه مــی کنــد کــه بعــد از 
ــرای بــراق شــدن ســطوح اســتفاده مــی گــردد ایــن پــد هــای  انجــام فرآینــد شستشــو، ب
مخصــوص در انــواع مختلــف نــرم، زبــر و اســتاندارد طراحــی شــده اســت و مــی تــوان بــرای 
ســطوح مختلفــی از جملــه ســنگ، بتــن مســطح، اپوکســی و ســرامیک از آنهــا اســتفاده کــرد.

         سیستم سوییپر همزمان با اسکرابر

در تمامــی دســتگاه هــای اســکرابر بــرس غلطکــی کارچــر قابلیــت جمــع آوری زبالــه نیــز 
اضافــه شــده اســت بــه طوریکــه مخزنــی مجــزا بــرای ایــن عملیــات پیــش بینــی شــده 
اســت و در حیــن شستشــو شــدن زمیــن بوســیله بــرس، تمامــی زبالــه هــای پیــش روی 

دســتگاه جمــع شــده و بــه مخزنــی مخصــوص انتقــال مــی یابــد.
 

        قابلیت نصب تجهیزات نظافتی روی دستگاه ها

ــه طوریکــه در بیشــتر اســکرابر هــای  ــاده کارآمــد مــی باشــد ب ــن قابلیــت فــوق الع ای
ــد  ــی مانن ــل نظافت ــزات مکم ــی از تجهی ــت کامل ــد س ــی توان ــتگاه م ــور دس ــر اپرات کارچ
تــی، دســتمال و اســپری را بــه همــراه دســتگاه حمــل نمایــد و در مواقــع لــزوم از آنهــا 

اســتفاده کنــد.

        مدیریت هوشمند مصرف مواد شوینده

در ایــن تکنولــوژی نیــاز نیســت مــواد شــوینده را بــا آب مخلــوط کنیــد و داخــل مخــزن 
آب تمیــز  بریزیــد، زیــرا دســتگاه بــه وســیله یــک مخــزن مجــزا، مــواد شــوینده را بــه 
میــزان الزم و در زمــان تزریــق آب بــه بــرس، بــه آن اضافــه مــی کنــد. ایــن تکنولــوژی 

باعــث مصــرف بســیار کمتــر مــواد شــوینده مــی گــردد.

        نظافت در بهترین سطح کیفیت 
 

ــوژی بــرس  ــه پیشــرفته تریــن تکنول ــر کارچــر مجهــز ب بــرس هــای غلطکــی میکروفایب
هــای اســکرابر مــی باشــد. ایــن نــوع بــرس روی تمامــی ســطوح از جملــه ســطوح ســخت، 
ــام  ــد از انج ــه ای بع ــه لک ــرد را دارد و هیچگون ــن عملک ــه ای بهتری ــی پارچ ــرم و حت ن

فرآینــد شستشــو روی  زمیــن باقــی نمــی گــذارد.

        کم صدا، اقتصادی و کارآمد
 

ــی  ــر تمام ــای کارچ ــکرابر ه ــادی در اس ــه و اقتص ــی بهین ــه کارای ــازی گزین ــال س ــا فع ب
ــن  ــه تری ــک در بهین ــور اتوماتی ــه ط ــتگاه، ب ــرژی دس ــده ان ــرف کنن ــای مص ــمت ه قس
ــر و  ــن ت ــدای پایی ــطح ص ــا س ــتگاه ب ــد و دس ــی گیرن ــرار م ــرژی ق ــرف ان ــت مص وضعی
مصــرف باطــری و آب و مــواد شــوینده کمتــری عمــل خواهــد نمــود. ایــن ویژگــی باعــث 

ــز دســتگاه باشــد . ــردن مخــازن آب تمی ــه پرک ــری ب ــاز کمت ــی شــود نی م

ــرس دیســکی  ــرس غلطکــی و ب ــوع ب ــن دو ن ــت انتخــاب بی         قابلی
در اغلــب مــدل هــا

ــا  ــتگاه ه ــتر دس ــه در بیش ــت ک ــر اس ــر کارچ ــرز تفک ــل ط ــه دلی ــا ب ــی دقیق ــن ویژگ ای
ــا در  ــاز هــای مشــتریان خــود و ســایق آنه ــه نی ــاده ســازی شــده اســت، و کارچــر ب پی
ــما  ــر ش ــوالت کارچ ــت. در محص ــته اس ــرام گذاش ــرس احت ــوع ب ــر دو ن ــتفاده از ه اس
مــی توانیــد بــرس مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کنیــد و محدودیتــی در طراحــی در نظــر 

ــه نشــده اســت. گرفت

4 3 2 1
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  تخلیه هیدرولیکی زباله 

بــا قابلیــت تخلیــه  زبالــه هــای انباشــته شــده در مخــزن ســوییپر دســتگاه 
هیدرولیکــی تــا ارتفــاع یــک و نیــم متــر بــه راحتــی و بــدون دخالــت نیــروی 

انســانی تخلیــه مــی گــردد.

   برس های سوییپر کناری

بــرس هــای ســوییپر کنــاری کــه در ســمت چــپ و راســت دستــــگاه قابــل نصــب 
مــی باشــند بــه کمــک بــرس مرکــزی ســوییپر دســتگاه آمــده و عــرض قابــل 
ــرس هــا  ــن ب ــد .ای ــر افزایــش مــی دهن ــی مت ــا 1755 میل پوشــش دســتگاه را ت

ــد. ــز دارن ــکرابر را نی ــای اس ــرس ه ــیله ب ــه وس ــن ب ــت جایگزی قابلی

 زمین شوی و سوییپرصنعتی سرنشین دار کالس 300 لیتری

دســتگاه زمیــن شــوی و ســوییپر صنعتــی B 300 R l یکــی از بزرگتریــن دســتگاه هــای 
ــور دیــزل و گاز ســوز  ــا دو موت ــوع خــود مــی باشــد . ایــن دســتگاه ب ــا در ن موجــود در دنی
قابلیــت عملکــرد دارد و امــکان تخلیــه هیدرولیکــی زبالــه در ارتفــاع یــک و نیــم متــری ، 
ــاالی حرکــت از  ــه و ســرعت ب مخــزن آب تمیــز و آب کثیــف مجــزا ، مخــزن جمــع آوری زبال
ایــن دســتگاه یکــی از مناســبترین مــدل هــا بــرای اســتفاده در مکان های وســیع  را ســاخته 

اســت .
ایــن دســتگاه قابلیــت حرکــت در شــیب هــای تــا شــانزده درجــه را دارد و ســرعت دوازده 
کیلومتــر در ســاعت باعــث شــده اســت کارایــی دســتگاه تــا 16000 هــزار متــر مربــع در 

ســاعت افزایــش یابــد.

B 300 R l

    برس رولی قدرتمند 

بــرس رولــی ایــن دســتگاه وزن بســیار زیــادی را روی زمیــن ایجــاد مــی کنــد بــه 
طــوری کــه بــرای ســطوحی کــه دارای آلودگــی هــای روغنــی و چــرب نیــز مــی باشــند 
ــزاری  ــچ اب ــدون هی ــی و ب ــه راحت ــرس ب ــن ب ــن ای بســیار مناســب اســت . همچنی

قابلیــت تعویــض و یــا نصــب را دارا مــی باشــد .

   کنترل پنل 

ــای  ــتم ه ــه از سیس ــت ک ــده اس ــی ش ــوری طراح ــتگاه ط ــن دس ــل ای ــرل پن کنت
الکتــرو مکانیکــی حداکثــر بهــره را ببــرد  بــه طــوری کــه تمامــی  امکانــات دســتگاه 

ــد . ــی باش ــور م ــترس اپرات ــی در دس ــی خاص ــدون پیچیدگ ب
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B 300 R l

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو و سوییپر
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
سرعت حرکت

شیب حرکت
وزن

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

برس مخصوص 
تیغه الستیکی

کد سفارش 

1755
1440
16550
300
300
12
16
1745
2400 x 1540 x 1760

1 . 480 - 235 . 2

mm
mm
m2 / h
l
l
Km / h
%
Kg
mm

قابلیت نصب برس های اسکرابر و سوییپر کناری
قابلیت نصب سقف محافظ باالی سر اپراتور

موتور دیزلی و یا گاز سوز
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 )Eco Efficiency( سیستم کارایی بهینه  

در حالــت اســتفاده از ایــن سیســتم میــزان مصــرف آب، ســرعت چرخــش بــرس و 
قــدرت  مکــش بــه صــورت اتوماتیــک در بهینــه تریــن ســطح خــود قــرار مــی گیــرد 

و باعــث صرفــه جویــی در مصــرف آب و تــوان باطــری دســتگاه مــی گــردد. 

  پرکن آسان مخزن آب تمیز

ــه وســیله یــک کانکتــور  ــر کــردن مخــزن آب تمیــز در ایــن دســتگاه ب سیســتم پ
مخصــوص انجــام مــی گیــرد و بــه محــض پــر شــدن حجــم مخــزن، جلــوی پــر شــدن 

بیــش از انــدازه مخــزن گرفتــه مــی شــود.

 زمین شوی صنعتی سرنشین دار کالس 250 لیتری

ــده در  ــی ش ــکرابر طراح ــای اس ــتگاه ه ــن دس ــی از بزرگتری ــکرابر یک ــتگاه اس ــن دس ای
ــه فــردی ماننــد قابلیــت نصــب  ــه دلیــل ویژگــی هــای  منحصــر ب ــا مــی باشــد کــه ب دنی
سیســتم کامــال حرفــه ای و مجــزای ســوییپر، نصــب حفــاظ در بــاالی ســر اپراتور، سیســتم 
جاروبرقــی و خرطومــی جاروبرقــی صنعتــی  در پشــت دســتگاه و هندلینــگ بســیار 
راحــت آن بــه همــراه تمامــی آپشــن هــای مــدل B150R ماننــد مدیریــت مصــرف مــواد 
ــری بســیار  ــط کارب شــوینده، سیســتم اتوماتیــک کنتــرل فشــار بــرس روی زمیــن و راب
آســان، تبدیــل بــه یکــی از بهتریــن اســکرابر هــای دنیــا بــرای مــکان هــای بســیار وســیع 
ــا 6 باطــری بــزرگ 6 ولــت خــود قابلیــت کارکــرد طوالنــی  شــده اســت. ایــن اســکرابر ب
مــدت دارد، همچنیــن علــی رغــم مخــازن بســیار بــزرگ 250 لیتــری آب تمیــز و کثیــف 

خــود بــه دلیــل طراحــی ویــژه آن مانــور بســیار مطلوبــی دارد.

B 250 R D 100

    قابلیت نصب حفاظ یا سقف باالی سر اپراتور 

ــیار  ــی بس ــاظ ایمن ــاز از لح ــای ب ــر و در فضاه ــر خط ــای پ ــکان ه ــاظ در م ــب حف نص
ــت. ــت اس پراهمی

    قابلیت نصب برس سوییپر 

در مکــــان هایـــی کــــه سطــــح زمیــــن دارای زبالــــه های درشــت نیــــز می باشــد 
مــی تــوان بــا نصــب بــرس هــای ســوییپر بــر روی دســتگاه عــاوه بــر شستشــوی 
زمیــن از امــکان جــاروی دســتگاه نیــز اســتفاده کــرد. در ایــن حالــت زبالــه هــای 

درشــت در یــک مخــزن مجــزای 20 لیتــری جمــع آوری مــی گــردد. 
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B 250 R D 100

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
صدای کارکرد 

تعداد باطری
وزن با باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

باطری ها
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی

کد سفارش 

1000
1060
8000
250
250
67
6 عدد ، 6 ولت
1250
1900 x 1060 x 1550

1 . 480 - 230 . 2

mm
mm
m2 / h
l
l
db
pcs
Kg
mm

6 عدد باطری 6 ولت )زمان کارکرد طوالنی( 
مانور بسیار باال علی رغم حجم مخازن 250 لیتری

قابلیت نصب برس های سوییپر 

   دارای چراغ روشنایی جلو

دو عــدد چــراغ LED دســتگاه کمــک مــی کنــد کــه دســتگاه حتــی در مــکان هــای 
کــم نــور و تاریــک نیــز بــه راحتــی  حرکــت کنــد.

   قابلیت نصب برس دیسکی و یا رولی و تنظیم فشار روی زمین

ایــن دســتگاه دارای قابلیــت اســتفاده از دو نــوع بــرس بــرای شستشــو مــی باشــد 
یکــی از نــوع معمــول دیســکی و دیگــری از نــوع غلطکــی کــه در نــوع بــرس غلطکــی 
دارای مخــزن جمــع آوری زبالــه نیــز مــی باشــد. همچنیــن فشــار بــرس روی زمیــن 

بــا تکنولــوژی FACT بــه صــورت اتوماتیــک تنظیــم مــی شــود.

   قابلیت نصب خرطومی پاشش و مکش در پشت دستگاه 
 

در مــکان هــای باریــک و در مــکان هــای کــه بــرای دســتگاه قابــل دســترس نیســت 
کاربــر مــی توانــد بــه وســیله خرطومــی پاشــش و مکــش پشــت دســتگاه اقــدام بــه 

شستشــو و خشــک کــردن ســطوح باریــک نمایــد. 

chem dose system سیستم مدیریت مواد شوینده  

دســتگاه دارای تکنولــوژی پیشــرفته کنتــرل پاشــش مــواد شــوینده از داخــل یــک 
مخــزن مجــزا مــی باشــد کــه مصــرف مــواد شــوینده را تــا 10 مرتبــه کاهش مــی دهد 

و نیــازی بــه ترکیــب مــواد شــوینده در مخــزن آب تمیــز دســتگاه نمــی باشــد.
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 زمین شوی صنعتی سرنشین دار کالس 150 لیتری

دســتگاه اســکرابر B150 R کمپانــی کارچــر دقیقــا براســاس نیازهــای متنــوع مشــتریان 
کارچــر طراحــی شــده اســت و بیشــترین ایمنــی، امکانــات، لوازم جانبی، ســهولت اســتفاده 
و بهــره وری  را در میــان اســکرابر هــای کارچــر دارد. بــه دلیــل ویژگــی هایــی ماننــد برس 
هــای قابــل انتخــاب از نــوع دیســکی و یــــا رولــی، سیستــــم شستشــــوی حرفــه ای مخزن 
آب کثیــف، باطــری هــای ژل و یــا بــدون نیــاز بــه نگهــداری، سیســتم AWD یــا نیــروی 
پیشــرانه بــرای تمــام چــرخ هــا، و امــکان نصــب سیســتم DOSE بــرای مدیریــت مصــرف 
مــواد شــوینده  مــی تــوان گفــت کارچــر بــا ایــن دســتگاه اســکرابر تمامــی نیــاز هــای یــک 
مشــتری را در مــورد یــک اســکرابر حرفــه ای بــرآورده کــرده اســت. همچنیــن تکنولــوژی 

KIK باعــث امنیــت بــاالی دســتگاه  در حیــن عملکــرد مــی باشــد.

B 150 R Dose D 90

 oil resistant تیغه خشک کننده  

تیغــه خشــک کننــده دســتگاه ازجنــس oil resistant مــی باشــد کــه دارای حداقل 
ــه اصطــکاک و  ــی باشــد و نســبت ب ــی م ــط هــای صنعت ــر در محی 3 ســال طــول عم

ســایش روی زمیــن بســیار مقــاوم مــی باشــد.

  پیش بینی مکانی برای حمل تجهیزات نظافتی مورد نیاز

ــوان ســبدی را کــه حــاوی  پشــت دســتگاه طــوری طراحــی شــده اســت کــه مــی ت
تجهیــزات و ملزومــات ضــروری بــرای عملیــات نظافــت مــی باشــد بــه همــراه 

ــود. ــل نم ــتگاه حم دس

one key control ،کنترل پنل ساده   

ایــن دســتگاه دارای کنتــرل پنــل بســیار ســاده و آســانی جهــت کارکــرد مــی باشــد 
بــه طوریکــه بــا چرخــش و تنظیــم  یــک کلیــد تقریبــا تمامــی حالــت هــای اســتفاده 

از دســتگاه  عملیاتــی مــی شــود.

chem dose system سیستم مدیریت مواد شوینده   

دســتگاه دارای تکنولــوژی پیشــرفته کنتــرل پاشــش مــواد شــوینده از داخــل یــک 
مخــزن مجــزا مــی باشــد کــه مصــرف مــواد شــوینده را تــا 10 برابــر کاهــش مــی 
دهــد و نیــازی بــه ترکیــب مــواد شــوینده در مخــزن آب تمیــز دســتگاه نمــی باشــد.  

1

2

3

4

1234



زمین شوی صنعتی سرنشین دار

تی
نع

ص
ی 

شو
ن 

می
ز

19

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

B 150 R َAvd D 90

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی تئوریک
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
صدای کارکرد 

تعداد باطری
وزن با باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

باطری ها
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی

کد سفارش 

900
1060
7500
150
150
61
6 عدد
520
1790 x 910 x 1410

1 . 246  - 020 . 2

mm
mm
m2 / h
l
l
db
pcs
Kg
mm

سیستم پیشرانه برای تمامی چرخ ها و افزایش سرعت تا 10 کیلومتر در ساعت
قابلیت نصب برس سوییپر در مدل برس غلطکی

توان حرکت حتی  در شیب های تا 18 درجه

    سیستم All Wheel Drive )آپشن(
  

ویژگــی Awd )همــه چــرخ هــا دارای قــدرت پیشــرانه( از ویژگــی هــای منحصــر 
بــه فــرد دســتگاه مــی باشــد. ایــن ویژگــی باعــث افزایــش ســرعت دســتگاه تــا 10 
کیلومتــر در ســاعت و افزایــش تــوان پیمــودن شــیب تــا 18 درجــه شــده اســت.

 
   قابلیت نصب برس دیسکی و یا رولی و تنظیم فشار روی زمین

ایــن دســتگاه دارای قابلیــت اســتفاده از دو نــوع بــرس بــرای شستشــو مــی باشــد 
یکــی از نــوع معمــول دیســکی و دیگــری از نــوع غلطکــی کــه در نــوع بــرس غلطکــی 
دارای مخــزن جمــع آوری زبالــه نیــز مــی باشــد. همچنیــن فشــار بــرس روی زمیــن 

بــا تکنولــوژی FACT بــه صــورت اتوماتیــک تنظیــم مــی شــود.

   سیستم شستشوی آسان مخزن آب کثیف 

مخــزن آب کثیــف دســتگاه بــه وســیله نصــب شــلنگ بــه ورودی مخصــوص آب کــه 
در پشت دستـــگاه تعبیـــه شـــده است قـابل شستـشو می بـــاشد. همچـنین از آب 

مخــــزن آب تمـــیز مــی تــوان بــرای شستشــوی مخــزن آب کثیــف اســتفاده نمود.

   پرکردن آسان مخزن آب تمیز

سیســتم پــر کــردن آب تمیــز در ایــن دســتگاه بــه وســیله یــک کانکتــور مخصــوص 
انجــام مــی گیــرد و بــه محــض پــر شــدن حجــم مخــزن، جلــوی پــر شــدن بیــش از 

انــدازه مخــزن گرفتــه مــی شــود.
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 زمین شوی صنعتی سرنشین دار کالس 90 لیتری

دســتگاه اســکرابر سرنشــین دار B 90  R از جملــه دســتگاه هــای اســکرابر بــا راننــده 
کارچــر آلمــان مــی باشــد کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن طراحــی دســتگاه 
اســکرابر صنعتــی از موسســه بیــن المللــی IF product design award شــده اســت. 
ــرس دیســکی را دارد و از  ــرس غلطکــی و ب ــه صــورت ب ــه ب ــت ارائ ــن دســتگاه قابلی ای
تکنولــوِژی FACT کمپانــی کارچــر در سیســتم هندلینــگ بهــره مــی بــرد بــه طــوری کــه 
فشــار و ســرعت چرخــش بــرس هــا بــر روی زمیــن کامــال انعطــاف پذیــر می باشــد و فشــار 
وارد شــده روی زمیــن در پســتی هــا و برآمدگــی هــای روی ســطح بــه صــورت اتوماتیــک 
کــم و یــا زیــاد مــی گــردد. طراحــی بســیار زیبــا و جــذاب و کیفیــت متریــال بــه کار رفتــه 
شــده در ایــن مــدل از دســتگاه ماننــد دیگــر مــدل هــای تولیــدی ایــن شــرکت نظــر تمامی 

مشــتریان را بــه خــود جلــب نمــوده اســت.

B 90 R Adv D 75

 one key control ،کنترل پنل ساده  

ایــن دســتگاه دارای کنتــرل پنــل بســیار ســاده و آســانی جهــت کارکــرد مــی باشــد 
بــه طوریکــه بــا چرخــش و تنظیــم  یــک کلیــد تقریبــا تمامــی حالــت هــای اســتفاده 

از دســتگاه قابــل عملیاتــی شــدن مــی باشــد.

  محفظه باطری کامال در دسترس

ــی در دســترس مــی باشــند و باطــری هــای دســتگاه  ــه راحت محفظــه باطــری هــا ب
ــاال مــی باشــد. ــه نگهــداری و طــول عمــر بســیار ب ــاز ب ــوژی بــدون نی دارای تکنول

chem dose system سیستم مدیریت مواد شوینده  

دســتگاه دارای تکنولــوژی پیشــرفته کنتــرل پاشــش مــواد شــوینده از داخــل یــک 
مخــزن مجــزا مــی باشــد کــه مصــرف مــواد شــوینده را تــا 10 مرتبــه کاهــش مــی دهد 

و نیــازی بــه ترکیــب مــواد شــوینده در مخــزن آب تمیــز دســتگاه نمــی باشــد.

 oil resistant تیغه خشک کننده  

تیغــه خشــک کننــده دســتگاه ازجنــس oil resistant مــی باشــد کــه دارای حداقل 
ــه اصطــکاک و  ــی باشــد و نســبت ب ــی م ــط هــای صنعت ــر در محی 3 ســال طــول عم

ســایش روی زمیــن بســیار مقــاوم مــی باشــد.
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

B 90 R َAvd D 75

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

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

باطری ها
شارژر

برس های دستگاه
تیغه الستیکی

کد سفارش 

گارد محافظ مقابل دستگاه باعث محافظت در مقابل هر گونه ضربه احتمالی می شود.

750
1060
5600
90
90
4
24
273
1450 x 800 x 1200

1 . 161  - 309 . 0

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

فشار متغیر برس روی زمین
)Chem Dose( مدیریت مصرف مواد شوینده

نشان دهنده میزان حجم آب مخزن آب تمیز
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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

1234

1

2

3

4



زمین شوی صنعتی سرنشین دار

تی
نع

ص
ی 

شو
ن 

می
ز

تجهیزات همراه دستگاه : 
باطری ها

شارژر
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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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 زمین شوی صنعتی دستی دو برس کالس 60 لیتری

زمیــن شــوی صنعتــی اتوماتیــک B 60 W دارای 2 بــرس دیســکی بــا قطــر مجموعــا 65 
ســانتیمتر مــی باشــد. ایــن دســتگاه مجهــز بــه موتــور جلــو برنــده اتوماتیــک مــی باشــد و 
از 4 باطــری 6 ولــت بهــره مــی بــرد. ایــن دســتگاه دارای حالــت کارایــی بهینــه مــی باشــد 
کــه بــا انتخــاب آن مــی تــوان تــا 30 درصــد کاهــش مصــرف باطــری دســتگاه را داشــت. 
این زمیــــن شـــــوی صنعتی قابــــل ارائه در 2 مدل بــــرس غلطکــــی و بــرس دیسکــی 
ــه هــا را نیــز دارد. سیســتم  مــی باشــد کــه در مــدل غلطکــی قابلیــت جمــع آوری زبال
مدیریــت مصــرف مــواد شــوینده و تکنولــوژی KIK ایــن دســتگاه را از ســایر مــدل هــای 

مشــابه در بــازار متمایــز نمــوده اســت. 

B 60 W D 65

  پدال باال آورنده برس 

بــرس دســتگاه در زمانــی کــه الزم باشــد بــه وســیله پــدال پایــی مخصــوص بــاال 
آمــده و دســتگاه بــرای انتقــال از مکانــی بــه مــکان دیگــر آمــاده مــی شــود.

chem dose system سیستم مدیریت مواد شوینده  

دســتگاه دارای تکنولــوژی پیشــرفته کنتــرل پاشــش مــواد شــوینده از داخــل یــک 
مخــزن مجــزا مــی باشــد کــه مصــرف مــواد شــوینده را تــا 10 مرتبــه کاهش مــی دهد 

و نیــازی بــه ترکیــب مــواد شــوینده در مخــزن آب تمیــز دســتگاه نمــی باشــد.

  پرکن آسان مخزن آب تمیز

سیســتم پــر کــردن آب تمیــز در ایــن دســتگاه بــه وســیله یــک کانکتــور مخصــوص 
انجــام مــی گیــرد و بــه محــض پــر شــدن حجــم مخــزن، جلــوی پــر شــدن بیــش از 

انــدازه مخــزن گرفتــه مــی شــود. 

  تنظیم آسان تیغه خشک کننده

تیغــه خشــک کننــده دســتگاه در 4 جهــت بــاال، پاییــن، چــپ و راســت بــا چرخانــدن 
پیــچ مخصــوص قابــل تنظیــم مــی باشــد. 
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

B 60 W D 65

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
تعداد باطری

ولتاژ
وزن بدون باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

4 عدد باطری
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی محدب

کد سفارش 

650
940
2600
60
60
4
24
109
1520 x 746 x 1147

1 . 384  - 020 . 2

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

مجهز به موتور پیشرانه
مجهز به تکنولوژی فالشینگ )شستشوی پر فشار مخزن آب کثیف(

دارای سیستم مدیریت مواد شوینده

  نصب و خارج کردن برس

بــرای نصــب و یــا خــارج کــردن بــرس از مــکان خــود نیــاز بــه بــاال آوردن هــد بــرس و یــا 
اســتفاده از ابــزار نمــی باشــد و کاربــر بــه  راحـــتی بــا دســت خــود اقــدام بــه نصــب و یــا 

خـــارج کــردن بــرس مــی نماید.

 one key control ،کنترل پنل ساده  

ایــن دســتگاه دارای کنتــرل پنــل بســیار ســاده و آســانی جهــت کارکــرد مــی باشــد بــه 
طوریکــه بــا چرخــش و تنظیــم  یــک کلیــد تقریبــا تمامــی حالت هــای اســتفاده از دســتگاه 

قابــل عملیاتــی شــدن مــی باشــد.

 oil resistant تیغه خشک کننده   

تیغــه خشــک کننــده دســتگاه ازجنــس oil resistant مــی باشــد کــه دارای حداقل 
ــه اصطــکاک و  ــی باشــد و نســبت ب ــی م ــط هــای صنعت ــر در محی 3 ســال طــول عم

ســایش روی زمیــن بســیار مقــاوم مــی باشــد.

 KIK دارای سیستم  

ــیله ی آن  ــه وس ــوان ب ــی ت ــه م ــت  ک ــتمی اس Karcher Intelligent Key سیس
تنظیمــات مربــوط بــه دســتگاه را بــرای هــر کاربــر در کلیــد مخصــوص بــه آن کاربــر 
ــات را  ــا و تنظیم ــه ه ــن برنام ــت تعیی ــز قابلی ــوپروایزر نی ــد س ــرد. کلی ــره ک ذخی

بــرای کلیــد کاربــر دارا مــی باشــد.
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 زمین شوی صنعتی دستی کالس 50 و 60 لیتری

در بیســتم اکتبــر ســال 2015 در   BD50 دســتگاه زمیــن شــوی صنعتــی جدیــد
نمایشــگاه ISSA interclean در شــهر الس وگاس آمریــکا رونمایــی شــد.این اســکرابر 
جدید برای بــــازار هــــدف مــجتمـــع های تجــــاری، اداری، بیــمارستــــان هــــا، شــــرکت 
هــــای خـدمـاتــــی و ســالن هــای بــزرگ طراحــی شــده اســت.این زمیــن شــوی در 2 مــدل 
باطــری دار و کابلــی طراحــی شــده اســت. در مــدل باطــری دار دارای محفظــه باطری نســبتا 
بزرگــی مــی باشــد کــه 2 باطــری 12 ولــت را در خــود جــای داده اســت و در مــدل کابلــی 
ــی ایــن  ــه حجــم مخــازن اضافــه شــده اســت و باعــث شــده مــدل کابل محفظــه باطــری ب
دســتگاه دارای مخــازن 60 لیتــری آب تمیــز و کثیــف باشــد. ایــن حجــم از مخــازن نســبت 

بــه ابعــاد دســتگاه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت.

BD 50/50 C Bp Classic
BD 50/60 C Ep Classic

  محفظه بزرگ باطری 

ــف در  ــا ســایز هــای مختل ــرای امــکان نصــب باطــری ب ــزرگ باطــری هــا ب محفظــه ب
ــاز صــورت نی

  فرمان هدایت با کنترل آسان

ــا کیفیــت و راحــت بــرای کاربــران بــه نوعــی کــه  دارای فرمــان هدایــت بســیار ب
ــر مــی باشــند. تمامــی ابزارهــای هدایتــی در دســترس کارب

دارای نشانگر شمارنده میزان کارکرد دستگاه به ساعت )در مدل باطری دار(

  دستگیره مقاوم باال آورنده تی

ــتگاه   ــده دس ــک کنن ــه خش ــاالآوردن تیغ ــرای ب ــت ب ــرم و راح ــیار ن ــتگیره بس دس
ــا ســطح اتــکای 15 ســانتی متــری بــرای مقــاوم تــر شــدن در مقابــل شکســتگی  ب

  مخزن آب کثیف جدا شونده

دارای امــکان جداســازی مخــزن آب کثیــف بــرای تخلیــه در مواقــع عــدم دسترســی 
بــه کــف شــوی فاضــاب 
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

BD 50/60 C Ep Classic BD 50/50 C Bp Classic

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
تعداد باطری

ولتاژ
وزن بدون باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

دو عدد باطری
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی محدب

کد سفارش 

510
850
2040
50
50
2
24
57
1185 x 540 x 1000

510
850
2040
60
60
-
220
57
1185 x 540 x 1000

1 . 127 - 001 . 01 . 127 - 002 . 0

-
-

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

عملکرد با باطری
چرخ های نرم ، ضد لغزش و آج دار

)Color Coding( آخرین تکنولوژی طراحی

عملکرد با کابل
حجم مخازن بزرگتر در عین حفظ ابعاد دستگاه

نشانگرهای ویژه حمل دستگاه با دست و یا جرثقیل

   دارای نشانگر حجم آب مخزن تمیز

نشــانگر حجــم مخــزن از طریــق ســاچمه کوچک پالســتیکی داخل شــلنگ مخصــوص عمل 
مــی کنــد و ســطح ارتفــاع آب داخــل مخــزن را نشــان مــی دهد.

   قابلیت نصب و حمل تجهیزات نظافتی روی بدنه دستگاه 

ــبدی  ــوان س ــی ت ــه م ــت ک ــده اس ــی ش ــوری طراح ــتگاه ط ــف دس ــزن آب کثی درب مخ
مخصــوص بــرای حمــل انــواع تجهیــزات نظافــت روی آن قــرار داد و همچنیــن مــی تــوان 
یــک  تــی ســنتی را بــه وســیله گیــره مخصوصــی کــه روی بدنــه دســتگاه نصــب شــده 

اســت بــه آن الصــاق کــرد.

   دارای پدال پایی جداکننده برس از دستگاه

ــا نصــب بــرس مــورد اســتفاده  پــدال جــدا کننــده بــرس در مواقــع تعویــض و ی
قــرار مــی گیــرد.  همچنیــن بــرس بــه وســیله یــک الســتیک محافــظ کامــا پوشــیده 

شــده  کــه از پاشــش آب بــه اطــراف جلوگیــری مــی کنــد.

   دارای ساختمان تیغه محدب و قابل تنظیم به هر چهار طرف

دارای تیغــه الســتیکی کــه از چهــار جهــت قابــل تنظیــم مــی باشــد.این تیغــه 
الســتیکی دارای بزرگتریــن طــول تیغــه الســتیکی در اســکرابر هــای دســتی اســت.
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 زمین شوی صنعتی کالس 25 و 35 لیتری

ــازار معرفــی شــده  دســتگاه زمیــن شــوی صنعتــی جدیــد BD 43 در ســال 2016 بــه ب
اســت و  در مــدل باطــری دار بــا حجــم مخــازن 25 لیتــری و در مــدل کابلــی بــا حجــم مخازن 
35 لیتــری طراحــی شــده اســت. ایــن زمیــن شــوی قابلیــت مانــور بســیار باالیــی دارد و 
نحــوه اســتفاده از آن بســیار آســان اســت. ایــن زمیــن شــوی صنعتــی بــا بــرس دیســکی 

طراحــی شــده اســت و دارای شاســی فلــزی مســتحکم و ضــد زنــگ مــی باشــد.   

BD 43/25 C Bp
BD 43/35 C Ep

  محفظه بزرگ باطری 

ــف در  ــا ســایز هــای مختل ــرای امــکان نصــب باطــری ب ــزرگ باطــری هــا ب محفظــه ب
ــاز صــورت نی

  قابلیت مانور باال و اشغال حجم کم

ایــن دســتگاه طــوری طراحــی شــده اســت اپراتــور در حیــن کارکــرد زاویــه دیــد 
بســیار مطلوبــی در مقابــل خــود دارد. ایــن دســتگاه بــا حجــم کوچــک خــود قابلیــت 

مانــور بســیار خوبــی دارد.
دارای نشانگر شمارنده میزان کارکرد دستگاه به ساعت )در مدل باطری دار(

   دستگیره مقاوم باال آورنده تی
   

ــده دســتگاه   ــاال آوردن تیغــه خشــک کنن ــرای ب ــرم و راحــت ب دســتگیره بســیار ن
ــا ســطح اتــکای 15 ســانتی متــری بــرای مقــاوم تــر شــدن در مقابــل شکســتگی  ب

   مخزن آب کثیف جدا شونده

دارای امــکان جداســازی مخــزن آب کثیــف بــرای تخلیــه در مواقــع عــدم دسترســی 
بــه کــف شــوی فاضــاب 
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

BD 43/35 C Ep BD 43/25 C Bp

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
تعداد باطری

ولتاژ
وزن بدون باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

دو عدد باطری
شارژر

برس مخصوص 
تیغه الستیکی محدب

کد سفارش 

430
850
1720
25
25
2
24
48
1315 x 680 x 1195

430
850
1720
35
35
-
220
48
1315 x 680 x 1195

1 . 515 - 400 . 01 . 515 - 401 . 0

-
-

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

عملکرد با باطری
شاسی فلزی مستحکم و ضد زنگ

چرخ های نرم ، ضد لرزش و آج دار

عملکرد با کابل
حجم مخازن بزرگتر در عین حفظ ابعاد دستگاه

آخرین تکنولوژی طراحی )Color Coding( و نشانگرهای
ویژه حمل دستگاه با دست یا جرثقیل 

   دارای نشانگر حجم آب مخزن تمیز

نشــانگر حجــم مخــزن از طریــق ســاچمه کوچک پالســتیکی داخل شــلنگ مخصــوص عمل 
مــی کنــد و ســطح ارتفــاع آب داخــل مخــزن را نشــان مــی دهد.

   قابلیت نصب و حمل تجهیزات نظافتی روی بدنه دستگاه 

ــبدی  ــوان س ــی ت ــه م ــت ک ــده اس ــی ش ــوری طراح ــتگاه ط ــف دس ــزن آب کثی درب مخ
مخصــوص بــرای حمــل انــواع تجهیــزات نظافــت روی آن قــرارداد و همچنیــن مــی تــوان 
یــک  تــی ســنتی را بــه وســیله گیــره مخصوصــی کــه روی بدنــه دســتگاه نصــب شــده 

اســت بــه آن الصــاق کــرد.

   دارای پدال پایی جداکننده برس از دستگاه

ــا نصــب بــرس مــورد اســتفاده  پــدال جــدا کننــده بــرس در مواقــع تعویــض و ی
قــرار مــی گیــرد.  همچنیــن بــرس بــه وســیله یــک الســتیک محافــظ کامــا پوشــیده 

شــده  کــه از پاشــش آب بــه اطــراف جلوگیــری مــی کنــد.

   دارای ساختمان تیغه محدب و قابل تنظیم به هر چهار طرف

دارای تیغــه الســتیکی کــه از چهــار جهــت قابــل تنظیــم مــی باشــد.این تیغــه 
الســتیکی دارای بزرگتریــن طــول تیغــه الســتیکی در اســکرابر های دســتی اســت.
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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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 زمین شوی صنعتی باطری دار کالس کامپکت 

دستـــگاه اسکـــرابر مــدرن و پیشــرفته BR 35/12 برنــده دو جایــزه نــوآوری  در 
تکنـــولوژی و ســاخت و نــوآوری در طراحــی بــه ترتیــب از نمایشــگاه CMS berlin و 
موسســــه IF هانوفــر آلمــان شــده اســت. بــرس و تیغــه خشــک کننــده قابلیــت چرخــش 
200 درجــه بــه ســمت چــــپ  و راســت را دارد و ایــن عمــل بــه وســیله فرمــان هدایــت 
بســیار پیشــرفته ایــن دســتگاه انجــــام مــی گیــرد. ایــن ویژگــی باعــث مانــور راحــت و 
ــه طــوری کــه  ــا شــده اســت ب فــوق تصــور ایــن دســتگاه در محیط  هــای کوچــک و زوایـ
ــا  ــیز ب ــه ســمت عقــب نـ ــوان برخــالف دســتگاه های مشــابه حیــن حرکــت ب ــی مــی ت حت
ایــن دســتگاه ســطوح را شستشــو و خشــک کــرد. در محیــط هــای کوچــک کــه دســتگاه 
مجبــور بــه حرکــت در فضاهــای باریــک اســت توانایــی نظافــت و خشــک کــردن زمیــن در 
حرکــت دنــده عقـــب بســیار موثــر خواهــد بــود. همچنیــن اولیــن اســکرابر معرفــی شــده 
در دنیــا بــا باطــری هــای لیتیــوم یــون مــی باشــد. مزیــت هــای باطــری لیتیــوم یــون ایــن 

دســتگاه را کامــال متمایــز نمــوده اســت.

BR 35/12 C Bp pack

   تنظیم میزان فشار برس روی زمین 

ــه در  ــم مخصــوص ک ــچ تنظی ــک پی ــیله ی ــه وس ــن ب ــرس روی زمی ــم فشــار ب تنظی
پشــت بــرس قــرار گرفتــه اســت انجــام مــی گیــرد و بــه کاربــر اجــازه تطبیــق فشــار 

بــرس را بســته بــه نــوع جنــس و میــزان آلودگــی محیــط مــی دهــد.

   باطری لیتیوم یون
 

باطــری لیتیــوم یــون دســتگاه در مقایســه بــا باطری هــای معمولــی دارای 10 برابــر 
ــه  ــل س ــص و حداق ــارژ ناق ــت ش ــر، قابلی ــارژ کمت ــان  ش ــر زم ــر، 8 براب وزن کمت

برابــر طــول عمــر بیشــتر مــی باشــد.

   مخزن آب کثیف جداشونده

مخــزن آب کثیــف دســتگاه عــاوه بــر تخلیــه بــه وســیله خرطومــی قابلیت جداشــدن 
از دســتگاه را نیــز دارد و در مواقــع ضــروری مــی تــوان مخــزن آب کثیــف را بــه 

ســمت محــل تخلیــه حمــل نمــود.   

   شارژر On board ، دارای سوئیچ کاربری

ــه  ــی ک ــر مکان ــت و ه ــده اس ــی ش ــتگاه طراح ــه دس ــتگاه در روی بدن ــارژر دس ش
ــرد. ــارژ ک ــتگاه را ش ــری دس ــوان باط ــی ت ــد م ــود باش ــرق موج ــز ب پری

دارای سوئیچ کاربری اپراتور
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

BR 35/12 C Bp pack

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
تعداد باطری

ولتاژ
وزن با باطری

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

برس مخصوص 
ست تیغه الستیکی دستگاه

شارژر
باطری لیتیوم یون استاندارد

کد سفارش 

350
450
1400
12
12
1 عدد از نوع لیتیوم یون
25 . 2
35
1000 x 450 x 1300

1 . 783 - 450 . 0

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
V
Kg
mm

باطری با تکنولوژی لیتیوم یون با 3 برابر طول عمر بیشتر
قدرت مانور باال در مکان هایی با موانع متعدد و چرخش 200 درجه برس به دو طرف

وزن بسیار پایین علی رغم استفاده از باطری

    نصب و خارج کردن آسان برس بدون نیاز به ابزار

ــردن  ــد ک ــدون بلن ــد ب ــی توان ــر م ــتگاه کارب ــرس دس ــودن ب ــاز نم ــا ب ــب و ی ــرای نص ب
ــد . ــارج نمای ــا خ ــب و ی ــرس را نص ــزاری ب ــه اب ــتفاده از هرگون ــدون اس ــتگاه و ب دس

    دستگیره هدایت خم شونده 

بــرای نگهــداری دســتگاه در محل هــای کوچــک دســتگیره هدایــت دســتگاه قابلیــت خــم 
شــدن دارد و فضــای اشــغالی دســتگاه را بــه حداقــل مــی رســاند.

   چرخش 200 درجه هد برس دستگاه 

بــرس دســتگاه و تیغــه خشــک کننــده هــر دو بــه صــورت همزمــان مــی تواننــد تــا 
200 درجــه چرخــش داشــته باشــند بــه صورتــی کـــه در حـــرکت بــه ســمت عقــب نیز 
بــا چرخــش 180 درجــه ای بــــرس مــی توانیــد زمیــن را شستشــو دهیــد و همزمــان 

خشــک نماییــد.

   مخزن جمع آوری زباله های درشت

ایــن دســتگاه برخــاف اســکرابر های معمــول مخــزن جمــع آوری زباله هــای درشــت 
را نیــز دارد و بعــد از پرشــدن مخــزن زبالــه مــی توانیــد بــه راحتــی آن را تخلیــه 

یید. نما

5
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 زمین شوی صنعتی مناسب برای محیط های کوچک

یکــی از محدودیــت هــای انــواع دســتگاه هــای زمیــن شــوی، ابعــاد بــزرگ و قیمــت بــاالی آنهــا 
اســت، کــه باعــث مــی شــود بــه منظــور اســتفاده در محیــط هــای کوچــک مــورد اســتفاده قــرار 
نگیرنــد. امــا کارچــر آلمــان در ســال 2017 دســتگاه اســکرابر مــدل BR 30/4 C را طراحــی 
و بــه بازارهــای جهانــی عرضــه کــرده اســت. ایــن زمیــن شــوی با توجــه بــه ابعاد بســیار کوچک 
و قــدرت مانــور بــاالی خــود، بــه منظور اســتفاده در محیــط هایی همچــون دفتر کار، رســتوران، 
کافــی شــاپ، آشــپزخانه، فروشــگاه  و یــا حتــی منــازل مســکونی ایــده آل اســت. ایــن محصول 
کارچــر ماننــد دیگــر اســکرابرهای ایــن کمپانــی مناســب برای اســتفاده در شستشــو و خشــک 
کــردن همزمــان انــواع ســطوح بــا جنــس هــای مختلــف مــی باشــد. ایــن زمیــن شــوی در هــر دو 
حالــت حرکــت رو بــه عقــب و رو بــه جلــو امــکان شستشــو و خشــک کــردن ســطوح را دارد. 
ــاالی ایــن اســکرابر امــکان نظافــت کامــل تمامــی محیــط هــا از  قــدرت مانــور فــوق العــاده ب
جملــه زیــر مبلمــان و میزهــا را فراهــم مــی نمایــد. همچنیــن شــما مــی توانیــد بــا تهیــه کیــت 
مخصــوص شستشــوی فــرش و موکــت بــرای ایــن دســتگاه بــه منظــور شستشــوی ســطوح 

پوشــیده شــده از فــرش و موکــت نیــز از ایــن زمیــن شــوی  اســتفاده کنیــد .

BR 30/4 C

    دارای برس با سرعت چرخش بسیار باال و با قابلیت تعویض آسان

فشــار وارده توســط بــرس ایــن دســتگاه بــر روی زمیــن مــی توانــد تــا 10 برابــر فشــار 
در روش هــای ســنتی باشــد و دور چرخــش بــرس 1450 دور در دقیقــه مــی باشــد .

بــرس رولــی ایــن اســکرابر قابلیــت نظافــت تمامــی شــکاف های موجــود در ســطح و 
زوایــای 90 درجــه را دارا مــی باشــد.

بــرس ایــن زمیــن شــوی بــه ســادگی و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن توســط کاربــر 
قابــل تعویــض مــی باشــد .

   حمل و نقل آسان و قابلیت نظافت پله ها
 

بــا توجــه بــه دارا بــودن ابعــاد کوچــک ، چــرخ هــای بــزرگ و روان و همچنیــن توزیــع 
ــوان دســتگاه را  ــرژی مــی ت ــن ان ــا صــرف کمتری ــه ســادگی و ب ــی متناســب  ب وزن
حمــل  و جــا بــه جــا نمــود . همچنیــن بــا توجــه بــه کارکــرد ایســتاده ایــن محصــول و 

ابعــاد بــرس قابلیــت عملکــرد روی ســطوح پلــه ای را نیــز دارد .

   قابلیت جدا شدن مخازن آب تمیز و کثیف

ــن  ــودن و همچنی ــه نم ــر و تخلی ــهولت در پ ــور س ــه منظ ــتگاه ب ــن دس ــازن ای مخ
ــوند. ــی ش ــدا م ــتگاه ج ــی از دس ــه راحت ــل و ب ــور کام ــه ط ــا ب ــت آنه نظاف

    امکان خشک کردن سطوح در حرکت رو به جلو و رو به عقب 

ایــن محصــول در قســمت پشــت و جلــوی بــرس رولــی دارای چهــار تیغــه الســتیکی 
و دو مجــرای جداگانــه بــه منظــور مکــش مایعــات و خشــک کــردن ســطوح مــی باشــد 
همیــن ویژگــی موجــب مــی شــود ایــن دســتگاه اســکرابر در هــر دو حالــت حرکــت 
ــل  ــور کام ــه ط ــان و ب ــته و همزم ــن را شس ــطح زمی ــب س ــه عق ــو و رو ب ــه جل رو ب

خشــک نمایــد.
بــه منظــور نظافــت عمیــق تــر و بیشــتر ســطوح پدالــی بــر روی دســتگاه تعبیــه شــده 
اســت کــه بــه وســیله آن تیغــه هــای خشــک کــن هــای دســتگاه بــاال آمــده و غیــر فعــال 
مــی شــوند تــا در مواقــع الزم ســطح فقــط توســط بــرس کامــا شستشــو و نظافــت گردد 

و درمرحلــه بعــدی  عمــل خشــک نمــودن ســطح انجــام شــود .
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

BR 30/4 C

مشخصات فنی:
عرض برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 
سرعت چرخش برس

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
ولتاژ
وزن

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

300
300
1450
200
4
4
220 - 240
11 . 5
390 x 335 x 1180

1 . 783 - 220 . 0

mm
mm
rpm
m2 / h
l
l
V
Kg
mm

امکان خاموش نمودن مکنده و استفاده از برس برای شستشو و پولیش نمودن سطوح بسیار آلوده
قابلیت پولیش حرفه ای سطح با نصب رول میکرو فایبر ) با داشتن لوازم جانبی مربوطه (

دارای قابلیت شستشوی فرش و موکت ) با داشتن لوازم جانبی مربوطه (

به منظور دسترسی کامل این دستگاه به فضای زیر انواع لوازم موجود در محیط، دسته این دستگاه به طور کامل و تا نود درجه خم می شود .
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زمین شوی صنعتی بدون برق و باطری )بی صدا(

این دستگاه اسکرابر ساخت خط تولید ایاالت متحده آمریکا از کمپانی کارچر آلمان می باشد 
و یکی از خارق العاده ترین اسکرابر های دنیا است. به دلیل مهندسی فوق العاده خالقانه 
این دستگاه و معرفی نسلی جدید از دستگاه های اسکرابر در سال 2014 توانست جایزه 
نهایی خالقیت و نوآوری را در نمایشگاه بین المللی ISSA INTERCLEAN در شهـــر 

آمستردام هلند از آن خود کند.
این اسکرابر بـدون داشــتن بـــاطری و یــا کابلی که به برق وصل شــود، بدون داشتــن 
موتـور بــرس و یــا موتور جاروبرقی، و در نهایت بدون داشتن کمترین صدایی که ناشی 
از کارکردن موتور های برس و موتور جاروبرقی باشد، می تـواند زمیــن را بشویــد و آب 
کثیف ایجاد شده را کامال خشک نماید. این دستگاه کمترین هزینه های نگهـداری را دارد 
و بــرای سطوح صاف و صیقلی طراحی شده است. این دستگاه منـاسب بــرای مکان هایی 

مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها، هتل ها، رستوران ها و ادارات و ... می باشد. 

B 60/10 C

   کلید تنظیم مصرف آب تمیز 

دارای کلیــد تنظیــم مصــرف آب تمیــزو مــواد شــوینده کــه مــی توانیــد بــه راحتــی 
بــه وســیله یــک پیــچ ولومــی آب تمیــزی کــه از مخــزن آب تمیــز بــه ســمت زمیــن 
هدایــت مــی شــود را بــه میــزان دلخــواه تنظیــم نمایید.همچنیــن بدنــه ایــن 
دســتگاه طــوری تنظیــم شــده اســت کــه مــواد شــوینده الزم را مــی توانیــد روی 

ــه دســتگاه نگهــداری و حمــل نماییــد. بدن

   اشغال فضای بسیار کم در حالت خم کردن دسته

دســتگیره دســتگاه بــه منظــور نگهــداری راحــت تــر و اشــغال کمتریــن جــای ممکــن 
بــه راحتــی خــم شــده و در مقابــل دســتگاه قــرار مــی گیــرد. همچنیــن مــی تــوان 
ــاال آورد و دســتگاه را در شــرایط  ــزوم ب ــز در مواقــع ل تیغــه عقــب دســتگاه را نی

مناســب حمــل نمــود.

   اسفنج مخصوص ضد سایش 60 سانتیمتری

مهندســی فــوق العــاده مــدرن اســفنج مخصــوص تیغــه خشــک کننــده ســبب شــده 
ــه مخــزن  ــه راحتــی جمــع آوری و ب اســت آب کثیــف ایجــاد شــده روی زمیــن را ب
آب کثیــف منتقــل نمایــد. همچنیــن ایــن اســفنج در مقابــل ســایش بســیار مقــاوم 

اســت.

   پمپ پنوماتیک )هوا کار( برای جمع آوری آب کثیف روی زمین

ــک پمــپ  ــن از ی ــف ناشــی از شستشــوی زمی ــرای مکــش آب کثی ــن دســتگاه ب ای
ــا  ــرق ی ــتگاه از ب ــای دس ــمت ه ــدام از قس ــد. هیچک ــی کن ــتفاده م ــک اس پنوماتی
باطــری بــرای عملکــرد خــود اســتفاده نمــی کنــد. پمــپ پنومــــاتیک قــدرت خــود را 

از حــــرکت چــرخ هــای عـــقب مــی گیــرد.
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

B 60/10 C

مشخصات فنی:

تجهیزات همراه دستگاه : 

قطر برس شستشو
پهنای خشک کنندگی 

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
تعداد باطری

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تیغه خشک کننده 
اسفنج مخصوص تیغه خشک کننده 

کد سفارش 

640
610
2200
10
10
بدون نیاز به برق و باطری
21
820 x 550 x 710

1 . 006 - 706 . 0

mm
mm
m2 / h
l
l
pcs
Kg
mm

بدون نیاز به باطری ، بدون استفاده از کابل برق
بسیار کم صدا ، عدم محدودیت کارکرد

کمترین هزینه تعمیر و نگهداری

داشتن گیره نصب تی و تجهیزات نظافتی مورد نیاز اپراتور روی بدنه دستگاه
کارکرد بسیار ساده به طوریکه حتی بدون آموزش نیز هر فردی می تواند با این دستگاه کار کند.

ساخت در کشور ایاالت متحده آمریکا )یکی از خطوط تولید کمپانی KARCHER آلمان(
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BDS پولیشر های کالس

ــر  ــل از پولیش ــن نس ــرکت KARCHER آخری ــاخت ش ــری BDS س ــای س ــر ه پولیش
ــاالی  ــت ب ــر هســتند. کیفی ــه دارای قــدرت و ســرعت باالت ــن شــرکت اســت ک هــای ای
موتــور ایــن ســری از  پولیشــرهای کارچــر بــه نحــوی اســت کــه دارای تــوان بــاال بــرای 
ــزرگ  ــته ب ــبک و دس ــاوم و س ــی مق ــه آلومینیوم ــن بدن ــد . همچنی ــی باش ــداوم م کار م
ایــن پولیشــر امــکان کنتــرل کامــل دســتگاه را بــه کاربــر داده و خســتگی کمتــری بــرای 

او  ایجــاد مــی کنــد .
حجم بسیار کم و امکان تا شدن این پولیشر حمل و نقل آن را بسیار ساده می سازد .

BDS 51/180 C Adv
BDS 43/180 C Adv

BDS 43/180 C Adv مشخصات فنی:
نوع جریان برق ورودی

توان موتور
قطر برس 

فشار برس بر سطح
حجم مخزن آب تمیز

سرعت چرخش برس 
وزن     

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

 220 / 50
850
432
38
10
180
43
660 x 430 x 1180
1 . 291 - 226 . 0

 220 / 50
1000
508
25
10
180
45
700 x 510 x 1180
1 . 291 - 227 . 0

V / Hz
W
mm
g / cm2

l
rpm
Kg
mm

BDS 51/180 C Adv

12    قرارگیری مخزن بر روی موتور 

ــه  ــرده ک ــاد ک ــرس ایج ــزی ب ــمت مرک ــتری را در قس ــی وزن بیش ــوع طراح ــن ن ای
ــی آورد. ــطح م ــر روی س ــتری را ب ــار بیش فش

انتقال راحت مخزن و پر کردن سریع تر مخزن
نمایش سطح مایع درون مخزن

   قابلیت نصب یونیت وکیوم

ایــن قابلیــت، محدودیــت پولیشــرها درعــدم خشــک کــردن ســطوح و جمــع آوری 
مایعــات از روی زمیــن را از میــان برداشــته اســت و در حیــن پولیــش زدن زمیــن 

قابلیــت خشــک کــردن زمیــن را نیــز دارد.

سوکت ورودی برای نصب سیستم وکیوم
دنده های گیربکس فوالدین

صدای کارکرد بسیار پایین

قدرتمند و چندکاره
مناسب برای فضاهای وسیع

1

2
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BRS پولیشر کالس

ــان  ــی را همزم ــرس رول ــتگاه های دارای ب ــرها و دس ــای پولیش ــر مزای ــتگاه کارچ ــن دس ای
ــف  ــت مخال ــه در جه ــد ک ــی باش ــی م ــرس رول ــول دارای دو ب ــن محص ــد. ای ــی ده ــه م ارائ
یکدیگــر مــی چرخنــد. همیــن نحـــــوه حرکــت بـــــرس ها موجــب راحــت تـــــر شــدن کنتــرل 
دستـــــگاه و باالتر رفـــــتن قدرت مانور آن می شـــــود. فشار بــــرس بسیـــــار زیاد ایـــــن 
دســتگاه ) 2300gr/cm2 ( موجــب شستشــوی کامــل ســطوح مــی شــود. هــد بــرس ایــن 
دســتگاه تــا 90 درجــه چرخیــده و در همــان حالــت قفــل مــی شــود تــا اپراتــور بتوانــد مســیر 
مــورد نظــر خــود را نظافــت کنــد. مزیــت دیگــر ایــن محصــول کارچــر کــه بــا توجــه بــه مربــع 
بــودن هــد بــرس میســر گردیــده اســت، شستشــوی راحــت تــر و کامــل گوشــه هــا و کنــار 
ــب  ــه عق ــو و رو ب ــه جل ــت رو ب ــت حرک ــر دو حال ــول در ه ــن محص ــد. ای ــی باش ــا م دیواره

توانایــی شستشــوی کــف را دارد.

    دارای قدرت مانور باال

برخــاف پولیشــرهای معمولــی کــه دارای یــک بــرس دیســکی بــوده کــه موجــب لرزش 
ــل  ــا قاب ــتگاه کام ــن دس ــود، ای ــی ش ــف م ــای مختل ــت آن در جهت ه ــتگاه و حرک دس
کنتــرل و هدایــت دقیــق مــی باشــد.همین ویژگــی و همچنیــن مربــع بــودن هــد بــرس 

موجــب نظافــت راحــت تــر گوشــه ها و زوایــا مــی شــود.

    ارتفاع کم هد برس 

بــا توجــه بــه اینکــه موتــور ایــن دســتگاه بــه شــکل افقــی جــای گــذاری شــده اســت، ارتفاع 
هــد بــرس تنهــا 13/5ســانتی متــر مــی باشــد. همیــن ارتفــاع کــم موجــب مــی شــود تــا 

برس هــای دســتگاه بــه فضــای زیــر میزهــا و یــا دیگــر وســایل دسترســی پیــدا کننــد.

BRS 40/1000 C مشخصات فنی:
عرض برس شستشو

فشار برس بر سطح
سرعت چرخش برس

کارایی
حجم مخزن آب تمیز

توان موتور
ولتاژ
وزن

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

mm
gr/cm2

rpm
m2 / h
l
W
V
Kg
mm

400
230
1000
450
10
2100
220 - 240 
27
520 x 470 x 250

1 . 783 - 330 . 0

دارای کوتاه ترین ارتفاع هد برس در کالس خود
حرکت برس ها در خالف جهت یکدیگر

دارای مخزن آب تمیز 10 لیتری

BRS 40/1000 C

1

2

12
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هد برس رولی 55 ، 65، 75 و 90 سانتی متری 

برس میکروفایبر

برس رولی استاندارد

برس دیسکی سخت

هد برس دیسکی 65، 75، 90 سانتی متری

برس دیسکی استاندارد

برس مخصوص فرش و موکت

برس دیسکی الیاف طبیعی

برس رولی مخصوص سطوح حساس

برس دیسکی مخصوص سطوح حساس

برس رولی سخت

دیسک نگهدارنده پد

ــزاری قابلیــت تعویــض دارند.دیواره هــای  ــچ اب ــدون اســتفاده از هی ــن هــد ب ــی باشــد. برس هــای ای ــی م ــرس رول ــرس دارای دو ب ــن هــد ب ای
اطــراف هــد دارای قابلیــت تنظیــم ارتفــاع مــی باشــند تــا از پاشــش آب بــه بیــرون جلوگیــری کننــد. همیــن ویژگــی موجــب خشــک شــدن ســریعتر 

ســطح شسشــته شــده مــی شــود.

ایــن بــرس رولــی از ابداعــات کارچــر بــوده و بــا ترکیــب مزایــای اســتفاده از بــرس رولــی و جنــس میکروفایبــر مــی توانــد ســطوح را کامــا تمیــز 
نمایــد. 

ویژگی های برس استاندارد به گونه ای است که از آن برای شستشوی کلیه سطوح استفاده می شود.

این برس به منظور شستشوی کامل سطوح سخت که دارای آلودگی های عمقی می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

ایــن هــد بــرس دارای دو بــرس دیســکی مــی باشــد. برس هــای ایــن هــد بــه ســادگی قابــل تعویــض هســتند. دیواره هــای اطــراف هــد دارای 
قابلیــت تنظیــم ارتفــاع مــی باشــند تــا از پاشــش آب بــه بیــرون جلوگیــری کننــد. همیــن ویژگــی موجــب خشــک شــدن ســریعتر ســطح شسشــته 

شــده مــی شــود.

ویژگی های برس استاندارد به گونه ای است که از آن برای شستشوی کلیه سطوح استفاده می شود.

از این برس به منظور شستشوی فرش و موکت )کلیه سطوح دارای پرز نرم( استفاده می شود.

این برس دیسکی که از الیاف طبیعی و نرم ساخته شده است به منظور نظافت سطوح و پولیش کردن آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

از این برس برای شستشوی سطوح حساس و همچنین پولیش کردن آنها استفاده می شود.

از این برس دیسکی برای شستشوی سطوح حساس و همچنین پولیش کردن آنها استفاده می شود.

این برس به منظور شستشوی کامل سطوح سخت که دارای آلودگی های عمقی می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

از ایــن دیســک بــه منظــور قــرار گرفتــن پــد بــر روی آن اســتفاده مــی شــود. تعویــض پــد بــر روی ایــن دیســک بــه ســادگی صــورت گرفتــه و دارای قفلی 
در مرکــز خــود بــه منظــور نگهــداری پــد می باشــد.
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پد استاندارد

تیغه خشک کن قرمز

پد الیاف طبیعی

سبد نگهداری لوازم نظافتی

 B 60/10 C پد مخصوص اسکرابر مدل

تیغه خشک کن شفاف و ضد سایش

اسکوییجی منحنی

گیره نگهدارنده تی

پد دیسکی سخت

کیت الحاق لوازم نظافتی بر روی بدنه دستگاه

تیغه خشک کن آبی

پرکن اتوماتیک

از این پد به منظور نظافت انواع مختلف سطوح استفاده می شود.

ساخته شده از الیاف طبیعی، دارای شیارهایی به منظور هدایت بهتر آب کثیف به سمت مجرای مکش آب

از این پد به منظور پولیش کردن سطوح و از بین بردن آثار خراشیدگی های باقی مانده بر روی آنها استفاده می شود.

این سبد بر روی بدنه اسکرابر قرار گرفته و به منظور نگهداری لوازم نظافتی و مواد شوینده از آن استفاده می شود.

ایــن پــد بــه طــور کامــا تخصصــی بــرای اســکرابر مــدلB 60/10 C (MOPVAC)B طراحــی و ســاخته شــده تــا بتوانــد بــه جمــع آوری بهتــر آب 
کثیــف توســط ایــن دســتگاه کمــک کنــد.

ایــن تیغــه خشــک کــن از جنــس پلــی اورتــان بــوده و کامــا شــفاف )Transparent( و ضــد ســایش )Oil Resistant( مــی باشــد. شــیارهایی 
بــر روی آن بــــه منظــــور هدایــت بهــــتر آب بــه سمــــت مجــرای مکــش آب کثیـــف تعبیه شــده اســت. این تیغــــه خشـــک کن بــاالتــــرین قــــدرت 

خشــک کنندگــی و دوام را در بیــن تیغــه خشــک کن هــای کارچــر دارد.

دارای طراحــی منحنــی بــه منظــور جمــع آوری کامــل تــر آب کثیــف ، مجهــز بــه غلطــک هــای محافــظ و همچنیــن دارای تیغــه الســتیکی شــفاف و ضــد 
)Oil Resistant( ســایش

این گیره نیز بر روی دستگاه اسکرابر نصب شده و به منظور اتصال و جابجایی تی از آن استفاده می شود.

این پد به منظور نظافت آلودگی های سخت و عمقی مورد استفاده قرار می گیرد.

این کیت بر روی بدنه اسکرابر نصب شده و به منظور نگهداری لوازم نظافتی از آن استفاده می شود.

ساخته شده از الیاف طبیعی، مناسب برای استفاده بر روی انواع مختلف سطوح

ایــن پــر کــن اتوماتیــک امــکان نصــب شــلنگ بــر روی دســتگاه را بــه منظــور پــر کــردن مخــزن آب تمیــز مــی دهــد. بــه محــض پــر شــدن مخــزن 
شــناور ایــن پــر کــن جریــان را قطــع کــرده و از ســرریز شــدن آب جلوگیــری مــی کنــد.
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فهرست مدل های سوییپر صنعتی و شهری                                 صفحه

44                                                                                      MC 130 Adv

46                                                                                       MC 50 ADV

48                                                                               KM 170/600 R D

48                                                                               KM 150/500 R D

48                                                                  KM 130/300 R D Classic

50                                                                             KM 125/130 R BP

50                                                                        KM 125/130 R Diesel

52                                                                             KM 100/100 R BP

52                                                                               KM 100/100 R D

                                                                                                   صفحه

54                                                                                  KM 75/40 W G

 54                                                                                KM 75/40 W Bp

55                                                                               KM 70/20 C 2SB

55                                                                                       KM 70/15 C

56                                                                                      IC 15/240 W

سوییپرهای صنعتی و شهری

ســوییپر هــای صنعتــی KARCHER در ســایزهای مختلــف قــادر بــه جــارو نمــودن محیــط هــای سرپوشــیده و بــاز مــی باشــند. ایــن دســتگاه هــا بــا وجــود تکنولــوژی هــای بســیار 
پیشــرفته کاربــری آســانی دارنــد. 

شــرکت KARCHER بــرای خدمــات عمومــی شــهری و خدمــات نظافتــی در محیــط شــهری دســتگاه هــای ســوییپر شــهری تولیــد مــی کنــد کــه عــاوه بــر کیفیــت بــاالی جــاروب شــهری 
بــا اتصــال تجهیــزات خــاص قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان ماشــین بــرف روب و یــا لــودر را خواهنــد داشــت.



43

          تعمیرات و سرویس آسان دستگاه 
قطعات مختلف این دستگاه ها به سهولت و سرعت قابل تعویض هستند که موجب صرفه جویی در زمان و هزینه   می گردد.

         سهولت و راحتی در استفاده به لطف طراحی ارگونومیک سیستم های کنترلی 
کارچر به منظور افزایش ایمنی و کارایی سیستم کنترل یکپارچه ای را برای مدلهای گوناگون سوییپر و زمین شوی طراحی کرده است که نحوه کنترل دستگاه را بطور مصور نشان می دهد. 

         تامین انرژی با روشهای گوناگون
دستگاه های کارچر امکان تامین انرژی از منابع گوناگون همچون بنزین، دیزل، LPG  و یا نیروی باطری را دارند که کاربر می تواند متناسب با امکانات خود مورد مناسب را برگزیند. 

         انعطاف پذیر و کارآمد
ســوییپرهای شــهری کارچــر بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه مــی تواننــد کاربــری هــای متنوعــی داشــته و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن آمــاده اســتفاده شــوند. همچنین هزینــه تعمیر 

و نگهــداری ایــن ماشــین هــا بســیار انــدک می باشــد.

         استحکام باال، ایمنی و راحتی 
ســوییپرهای کارچــر بــه شــکلی طراحــی شــده انــد کــه در محیــط هــا و شــرایط جــوی مختلــف بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند. ایمنــی بــاال و همچنیــن راحتــی و آســایش اپراتــور از 
دیگــر عوامــل مهمــی هســتند کــه در طراحــی هــای کارچــر روی آن هــا تمرکــز شــده اســت. کاربــر در هــر شــرایطی مــی توانــد بــا اطمینــان و در راحتــی کامــل از دســتگاه اســتفاده نمایــد.

         سیستم تمیز کننده خودکار فیلتر
قابلیــت تمیــز کــردن خــودکار فیلتــر ویژگــی کامــا منحصــر بــه فــرد ســوییپرها مــی باشــد. فیلتــر بــه شــکل کامــا خــودکار در فواصــل زمانی مشــخص تمیز مــی شــود. این قابلیــت موجب 

مــی شــود تــا دســتگاه همــواره قــدرت مکــش بــاالی خــود را حفــظ کنــد. همچنیــن ایــن فیلترهــا بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه ابعــادی کوچــک و طــول عمــر باالیی داشــته باشــند.
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سوییپر شهری کالس میانی

ــن ســوییپر  ــاد بســیار مناســب ای ــن دســتگاه و ابع ــری ای ــه 1000 لیت حجــم مخــزن زبال
ــرده  ــهری ک ــوییپر ش ــای س ــدل ه ــن م ــی از بهتری ــه یک ــل ب ــدل را تبدی ــن م ــهری ای ش
اســت. سیســتم کارکــرد بهینــه و اقتصــادی ایــن دســتگاه کــه بــه صــورت اتوماتیــک توان 
عملکــرد دســتگاه را تنظیــم مــی کنــد از امکانــات بــارز و متمایــز ایــن دســتگاه مــی باشــد. 
پیشــرفته تریــن امکاناتــی کــه بــه کارکــرد مطلــوب یــک ســوییپر شــهری کمــک می کنــد در 
ایــن دســتگاه تعبیــه شــده اســت. قابلیــت نصــب سیســتم هــای دیگــر بــه دســتگاه نیــز 

نظیــر بــرف روب و چمــن زن از دیگــر ویژگــی هــای ایــن دســتگاه مــی باشــد.

MC 130 Adv 

   مرطوب بودن برس های دستگاه 
 

ــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد کمتریــن گــرد و خــاک در حیــن عملکــرد دســتگاه،  ب
ــزن آب 200  ــک مخ ــردد. ی ــی گ ــوب م ــیله آب مرط ــه وس ــتگاه ب ــای دس ــرس ه ب

ــه شــده اســت. ــن منظــور در دســتگاه تعبی ــرای ای ــری ب لیت

)Eco Efficiency( قابلیت کار در حالت کارآیی بهینه   

بــا فعــال کــردن ایــن حالــت دســتگاه بــا کمتریــن مصــرف انــرژی و کمتریــن صــدای 
ــوان کارکــرد  ــزان آلودگــی ت ــه می ــا توجــه ب ــد. ایــن سیســتم ب ممکــن کار مــی کن

دســتگاه را کــم یــا زیــاد مــی کنــد.

   تجهیزات رفاهی 

سیستــــم بخــاری و کولــر بــه همــراه چــراغ سقفــــی در کابیــن ایــن دســتگاه مهیــا 
مــی باشــد و همپنیــن صندلــی راننــده دارای گــرم کــن مــی باشــد.

   سیستم ناوبری پیشرفته

ــرای  ــن ب ــی دی و دوربی ــراه ال س ــه هم ــتگاه ب ــردی دس ــتورات عملک ــی دس تمام
ــد.  ــی باش ــور م ــترس اپرات ــتگاه در دس ــر دس ــت ت ــرل راح کنت
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

MC 130 Adv

مشخصات فنی:
نوع موتور

قدرت موتور
کارایی  

شعاع دور زدن
عرض کاری با دو برس کناری

وزن خالص
حجم مخزن زباله 
نوع تخلیه زباله 

شیب قابل عبور 
سرعت حرکت

حجم مخزن آب تمیز             
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

 - 4 سیلندر دیزلی 

36 . 5 / 50
24000

 2. 6
2400
2275
1000
هیدرولیکی
18
40
195
3950 x 1200 x 1990
1 . 442 - 230 . 2

Kubota-4WD

kW / hp
m2 / h
m
mm
Kg
l

%
Km / h
l
mm

دارای سنسور دنده عقب
دارای چرخ های پنوماتیک و صنعتی 

قابلیت نصب برس سوم

صندلی های چرم، ارگونومیک و دارای گرم کن
سیستم 4WD )قدرت پیشرانه در 4 چرخ(

افزایش سرعت تا 40 کیلومتر در ساعت

    کابین دو نفره

کــابیـــن بـــزرگ ایـن محـصول دارای دو صنـدلـــی راننده و کـمک راننـده می باشـد. در 
محوطــه هــای شــهری، امــکان وجــود نفــر دوم کنــار راننــده اصلــی بســیار کارگشاســت.

    کمترین احتمال مسدود شدن خرطومی مکش  

خرطومــی مکــش کــه از قســمت مکــش بــه مخــزن زبالــه دســتگاه متصــل اســت بــا بــاز 
کــردن دو دســتگیره بــه راحتــی از جــای خــود خــارج شــده و نظافــت مــی گــردد. طراحــی 
ــن  ــیر ای ــی در مس ــال گرفتگ ــن احتم ــث کمتری ــی باع ــدون زانوی ــتقیم و ب ــا مس کام

خرطومــی مکــش گردیــده اســت.

    تخلیه هیدرولیکی زباله 

مخــزن 1000 لیتــری زبالــه در ایــن دســتگاه بــه صــورت هیدرولیکــی بــه راحتــی 
تخلیــه مــی گــردد.

    فلپ اتوماتیک زباله های درشت 

در هنــگام برخــورد قســمت مکــش دســتگاه بــا زبالــه هــای درشــت ماننــد بطــری هــا 
و یــا حجــم زیــادی از بــرگ درختــان، فلــپ قــرار گرفتــه در زیــر دســتگاه بــه صــورت 

اتوماتیــک بــاز شــده، زبالــه را بــه داخــل پرتــاب کــرده و ســریعا بســته مــی شــود.
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سوییپر شهری کالس کامپکت 

ایــن دســتگاه بــه دلیــل کمــر شــکن بــودن بدنــه خــود در محوطــه هــای شــهری بهتریــن 
عملکــــرد را ارائــه مــی دهــد. سیستــــم تعویــض سریــــع ســوییپر بــا بــــرف روب و یــــا 
ــرس هــای  ــوب شــهری ســاخته اســت. ب ــک محصــول محب ــن دســتگاه ی چمــن زن از ای
مرطــوب در حیــن عملکــرد از ایجــاد گــرد و غبــار در گذرهــای شــهری و محلــی جلوگیــری 
مــی نمایــد. مخــزن 500 لیتــری ایــن دســتگاه بــه صــورت تمــــــام هیدرولیــک تخلیــه 

مــی گــردد.

MC 50 Adv

   فلپ اتوماتیک زباله های درشت 

در هنــگام برخــورد قســمت مکــش دســتگاه بــا زبالــه هــای درشــت ماننــد بطــری هــا 
و یــا حجــم زیــادی از بــرگ درختــان فلــپ قــرار گرفتــه در زیــر دســتگاه بــه صــورت 

اتوماتیــک بــاز شــده، زبالــه را بــه داخــل پرتــاب کــرده و ســریعا بســته مــی شــود.

   سیستم عملکرد برس به صورت کامال موازی و همسان

سیســتم شــناور و انعطــاف پذیــر بــرس هــای جلــو دســتگاه باعــث تضمیــن فشــار 
یکســان و ثابــت بــرس هــا در هــر شــرایطی مــی گــردد. بــه نحــوی کــه در مواقــع 
حرکــت دســتگاه در ســطوح ناهمــوار، بــرس هــای دســتگاه بــه صــورت اتوماتیــک 

ســطح ارتفــاع و فشــار مناســب خــود را روی زمیــن حفــظ مــی کنــد.

  کمترین احتمال مسدود شدن خرطومی مکش

لولــه مکــش کــه از قســمت مکــش بــه مخــزن زبالــه دســتگاه متصــل اســت بــا بــاز 
ــه راحتــی از جــای خــود خــارج شــده و نظافــت مــی گــردد.  کــردن دو دســتگیره ب
طراحــی کامــا مســتقیم و بــدون زانویــی باعــث کمتریــن احتمــال گرفتگــی در ایــن 

لولــه مکــش گردیــده اســت.

    نوآوری در سیستم مکش

سیســتم مکــش نوآورانــه و دینامیــک ایــن محصــول باعــث صــدای کارکــرد پاییــن، 
مصــرف ســوخت پاییــن تــر، آلودگــی کمتــر و فرســایش کمتــر دســتگاه مــی گــردد. 
مخــزن 500 لیتــری مســتحکم، ضــد زنــگ و خورندگــی ایــن ســوییپر باعــث شــده 

اســت تــا 100 درصــد ظرفیــت خــود، تــوان جمــع آوری زبالــه را داشــته باشــد.
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

MC 50 Adv

مشخصات فنی:
نوع موتور

قدرت موتور
کارایی  

شعاع دور زدن
عرض کاری با دو برس کناری
وزن خالص بدون هد سوییپر

حجم مخزن زباله 
نوع تخلیه زباله 

شیب قابل عبور 
سرعت حرکت

حجم مخزن آب تمیز             
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

 - 4 سیلندر دیزلی 

19 . 2 / 26
14000
0 . 75
1400
850
500
هیدرولیکی
25
20
165
2960 x 1090 x 1970
1 . 442 - 202 . 2

Yanmar

kW / hp
m2 / h
m
mm
Kg
l

%
Km / h
l
mm

دارای سنسور دنده عقب
دارای چرخ های پنوماتیک و صنعتی 

قابلیت نصب برس سوم

صندلی های چرم، ارگونومیک و بسیار راحت 

    سیستم پخش موسیقی، رادیو، بخاری و تهویه مطبوع )آپشن(

قابلیــت نصــب تمامــی سیســتم هــای رفاهــی از جملــه بخــاری، کولــر، سیســتم رادیو و 
پخــش باعــث افزایــش رفــاه اپراتــور در هنــگام انجــام وظیفــه خــود مــی گــردد.

    خرطومی جمع آوری زباله های دور از دسترس  

در محوطــه هــای شــهری معمــوال مــکان هایــی وجــود دارد کــه قابلیــت دسترســی بــه 
وســیله ســوییپر نمــی باشــد. کارچــر بــرای ایــن گونــه محوطــه هــا خرطومــی مکــش 
بلنــدی را روی دســتگاه تعبیــه کــرده اســت کــه هیــچ مکانــی از دســترس دســتگاه 

خــارج نباشــد.

   کمرشکن بودن بدنه دستگاه 

مهمتریــن تمایــز ایــن دســتگاه کــه باعــث مانــور بســیار مناســب آن در معابــر شــده 
اســت قابلیــت کمــر شــکن بــودن آن اســت. ایــن ویژگــی میــدان دور ایــن دســتگاه 
را بــه 75 ســانتیمتر کاهــش داده اســت و باعــث دور زدن راحــت دســتگاه در دور 

برگــردان هــا و میادیــن شــده اســت.
    سیستم اطالع از موقعیت دستگاه )آپشن(

در هــر لحظــه مــی توانیــد دســتگاه ســوییپر خــود را رد گیــری کنیــد و از مــکان هــا 
و معابــری کــه عبــور کــرده اســت اطــالع یابیــد. 
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ســوییپر صنعتــی سرنشــین دار کالس 130 ، 150و 170 
ــری ــانتی مت س

ــردد و  ــی گ ــنهاد م ــی پیش ــال صنعت ــری و کام ــای حداکث ــوییپر در نیازه ــتگاه س ــن دس ای
دارای عــرض کارکــرد بــرس مرکــزی 170 ، 150 و 130ســانتی متــر مــی باشــد و دارای  
موتــور دیزلــی بســیار قدرتمنــدی مــی باشــد. همچنیــن ایــن ســری از ســوییپرهای صنعتی 
دارای مخــزن زبالــه بســیار بــزرگ بــه ترتیــب 600، 500 و 300 لیتــری مــی باشــد کــه بــه 
صــورت هیدرولیکــی و بــدون دخالــت دســت تخلیــه مــی گــردد. تمــام هیدرولیــک بــودن 
سیســتم ناوبــری ایــن ســوییپر یکــی از نقــاط تمایــز آن بــا دســتگاه هــای مشــابه می باشــد. 
همچنیــن ایــن ســوییپر صنعتــی قابلیــت نصــب کابیــن اپراتــور مجهــز بــه بــرف پــاک کــن، 

شیشــه بــاال بــر، بخــاری و سیســتم تهویــه مطبــوع را دارد.

کابین شیشه ای

KM 170/600 R D
KM 150/500 R D
KM 130/300 R D Classic

    فیلتر بسیار کارآمد 

ســطح فیلتــر بســیار بــزرگ دســتگاه بــه همــراه سیســتم تکاننــده فیلتــر دوگانــه 
و رفــت و برگشــتی باعــث تمیــز مانــدن همیشــگی فیلتــر دســتگاه شــده اســت و 
ــارج از  ــه خ ــاری ب ــرد و غب ــن گ ــار کوچکتری ــازه انتش ــیارکارآمد اج ــگ بس فیلترین

دســتگاه نخواهــد داد.

    تعمیر و نگهداری بسیار راحت

بــه لطــف اســتفاده از سیســتم هــای هیدرولیکــی در ناوبــری دســتگاه و جایگزینــی 
تمامــی قســمت هــای الکترونیکــی بــا قطعــات الکترومکانیکــی و اســتفاده از قطعــات 
تســت شــده و بــا کیفیــت، ایــن دســتگاه کمتریــن نیــاز را بــه تعمیــرات و نگهــداری 
دارد. دسترســی بــه موتــور دســتگاه  بســیار راحــت و تعویــض بــرس اصلــی 

دســتگاه بــدون نیــاز بــه هیچکونــه ابــزاری انجــام مــی پذیــرد.

    کاربری بسیار آسان

ــک و در  ــی ارگونومی ــر و طراح ــرای کارب ــان ب ــم و آس ــل فه ــیار قاب ــل بس ــرل پن کنت
ــب  ــن نص ــراه آپش ــه هم ــتگاه ب ــده دس ــت کنن ــای هدای ــمت ه ــی قس ــترس تمام دس
سقف و اتاق شیشـه ای، بـرف پاک کـن، بـخـاری و کـولر بـرای کـاربـران از مـزیت های  

کــــابین خــارق العــاده ایــن دســتگاه مــی باشــد.

    طراحی قدرتمند شاسی دستگاه

شاســی دســتگاه طــوری طراحــی شــده اســت کــه هــر چهــار چــرخ روی شاســی قــرار 
ــوع طراحــی باعــث حرکــت بســیار روان و راحــت دســتگاه  ــن ن ــه اســت و ای گرفت
درســطوح ناهمــوار، چالــه هــا و یــا برآمدگــی هــا شــده اســت. همچنیــن ایــن 
طراحــی وزن و فشــار چــرخ هــا بــر روی زمیــن را کمتــر کــرده اســت و بــرای ســطوح 

حســاس بســیار مناســب مــی باشــد.
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:
نوع موتور

قدرت موتور
حداکثر کارایی  

عرض برس مرکزی
عرض با 2 برس / 1 برس کناری

حجم مخزن زباله 
شیب قابل عبور 

سرعت حرکت
مساحت فیلتر

وزن          
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

 - 4 زمانه

22 . 5
21600
1200
1500 / 1800
500
18
12
7
1440

 2442 x 1570 x 1640
1 . 186 - 124 . 0

 - 4 زمانه

15 . 8
15500
1000
1300 / 1550
300
18
10
5 . 5
951

 2150 x 1330 x 1430
1 . 186 - 120 . 0

 - 4 زمانه

35
28000
1350
1680 / 2000
600
18
14
9
1530

 2450 x 1750 x 1665
1 . 186 - 127 . 0

Yanmar YanmarYanmar

kW
m2 / h
mm
mm
l
%
Km / h
m2

Kg
mm

سرعت، حرکت باال و عملکرد سریع
سیستم کامال هیدرولیک ناوبری

نیاز کم به تعمیر و نگهداری

موتور صنعتی بسیار قدرتمند
تخلیه هیدرولیکی زباله

مناسب برای استفاده مداوم

قابلیت پیشرانه روی تمامی چرخ های دستگاه باعث حرکت بسیار قدرتمند دستگاه در محیط های صنعتی شده است.

KM 150/500 R D KM 130/300 R D ClassicKM 170/600 R D

ویژگی  های مشترک در سه مدل :
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سوییپر صنعتی سرنشین دار کالس 125 سانتیمتری 

سوییپــــر صنعتــــی مــــدل KM 125/130 R دستــــگاهی اســت کــــه جایــــزه معــــروف 
ــوژی  ــن تکنول ــی و بهتری ــن طراح ــه بهتری ــال 2013 در زمین Golden Broom را در س
ــب  ــای عق ــرخ ه ــن چ ــزی در بی ــرس مرک ــری ب ــت. قرارگی ــرده اس ــود ک ــاخت از آن خ س
دســتگاه، تخلیــه هیدرولیکــی زبالــه و چهــار چــرخ تمــام هیدرولیــک دســتگاه این ســوییپر 
را از تمامــی رقیبــان خــود متمایــز ســاخته اســت. همچنیــن بــا تکنولــوژی انعطــاف و تحــرک 
بــرس هــای کنــاری تمامــی زوایــا و گوشــه هــا فقــط بــا یــک بــار عبــور نظافــت مــی گردنــد. 
ــا  ــارز دســتگاه تنظیــم فشــار بــرس مرکــزی روی زمیــن بــرای ســطوح ب از دیگــر نــکات ب

آلودگــی هــای مختلــف در ســه ســطح کــم، متوســط و زیــاد مــی باشــد . 

KM 125/130 R Bp
KM 125/130 R Diesel

    سیستم بسیار پیشرفته و اتوماتیک نظافت فیلتر دستگاه

ایــن دســتگاه دارای فیلتــر پلــی اســتر بــا الیــاف نانــو مــی باشــد کــه بــه صــورت 
فشــرده طراحــی شـــده اســت و بــه صـــورت اتوماتیــک و دائمــی همیـــشه در حــال 
نظـــافت شـــدن مــی باشــد و نیــازی بــه برنامــه ریــزی کاربــر بــرای نظافــت فیلتــر 

نمــی باشــد.

    فعال شدن حالت نظافت گوشه ها و زوایا برای برس های کناری 
به صورت اتوماتیک 

بــرس کنــاری دســتگاه بــه صــورت اتوماتیــک در هنــگام دور زدن بــه ســمت مخالف 
و بیــرون هدایــت مــی گــردد تــا هیچگونــه زبالــه ای در گوشــه هــا باقــی نماند.

    طراحی برس مرکزی در راستای اکسل چرخ های عقب

ــه  ــوع طراحــی باعــث چندیــن مزیــت شــده اســت: اول اینکــه دسترســی ب ایــن ن
ــی بســیار راحــت شــده اســت.  ــا تغییــرات احتمال ــرای تعویــض و ی بــرس عقــب ب
دوم اینکــه باعــث ایمنــی حرکــت دســتگاه در رمــپ هــا و برآمدگــی هــا شــده اســت 
و ســوم اینکــه باعــث شــده اســت  قطــر بــرس مرکــزی حداکثــر گــردد کــه  ایــن امر 

در جمــع آوری و پرتــاب زبالــه هــای بــزرگ بســیار موثــر مــی باشــد.

 KIK و تکنولوژی Eco Efficiency وجود حالت مصرف بهینه انرژی    

 در هنــگام فعــال ســازی ایــن حالــت تمامــی قســمت هــای مصــرف کننــده انــرژی 
ماننــد موتــور بــرس و موتــور وکیــوم دســتگاه در حالــت بهینــه فعالیــت مــی کننــد 
و تــوان کــــاری آنهــا بــه صــــورت اتوماتیــک بستــــه به میــزان آلودگی ســطح تنظیم 
ــای  ــد ه ــان کلی ــا هم ــوژی KIK ی ــه تکنول ــز ب ــتگاه مجه ــن دس ــردد. همچنی ــی گ م
ــور و  ــرای اپرات ــات ب ــی تنظیم ــطح دسترس ــازی س ــرای جداس ــر ب ــمند کارچ هوش

ســوپروایزر مــی باشــد. 
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

KM 125/130 R diesel

مشخصات فنی:
نوع موتور

توان موتور
کارایی با 1 برس کناری
کارایی با 2 برس کناری

عرض برس مرکزی
عرض با 2برس/1 برس کناری

حجم مخزن زباله
حداکثر ارتفاع تخلیه

شیب قابل عبور
سرعت حرکت            

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

 - 4 سیلندر دیزلی 

6 . 6
10000
13600
880
1250 / 1700
130
1 . 55
16
8
1800 x 1500 x 1405
1 . 280 - 150 . 2

Yanmar

kW
m2 / h
m2 / h
mm
mm
l
m
%
Km / h
mm

دارای چرخ های پنوماتیک
دارای ساعت شمار کارکرد دستگاه 

دارای سیستم کمکی افزایش قدرت دستگاه 

تطبیق اتوماتیک فشار برس مرکزی روی زمین
روشن و خاموش شدن بدون نیاز به کلید

دارای فلپ جهت جلوگیری از خروج گردو خاک 

    سقف محافظت کننده اپراتور )آپشن(

ایــن دستــــگاه در صــورت نیــــاز مشــتری و مخصوصــــا در مکان هــای بــاز و در معرض 
خطـــر مــی توانــد بــه ســقفی مجهــز گــردد کــه از اپراتــور در مقابــل خطــرات احتمالــی 

محافظــت نمایــد.

    تخلیه هیدرولیکی زباله  

ایــن دســتگاه دارای سیســتم تخلیــه هیدرولیکــی زبالــه هــا بــدون نیــاز بــه دخالــت 
دســت و یــا حمــل مخــزن زبالــه تــا مقصــد مــی باشــد.

    چراغ های روشنایی جلو 

ــتگاه  ــوی دس ــنایی جل ــای روش ــراغ ه ــم چ ــور ک ــا ن ــا ب ــک و ی ــای تاری ــکان ه در م
ــند. ــی باش ــر م ــد و موث ــیار مفی بس

    دسترسی آسان به تمامی قسمت های دستگاه

ــرای  ایــن ســبک طراحــی باعــث شــده اســت کــه تمامــی قســمت هــای دســتگاه ب
ــل دســترس باشــند. ــی قاب ــه راحت ــی ب ــرات و ســرویس هــای احتمال تعمی

 Dc motor

2 . 5
10000
13600
880
1250 / 1700
130
1 . 55
12
8
1800 x 1500 x 1405
1 . 280 - 150 . 2 

KM 125/130 R Bp

568 7

5

6

7

8

ویژگی  های مشترک در دو مدل :
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سوییپر صنعتی سرنشین دار کالس 100 سانتی متری

دستــــگاه سـوییـــپر صنـــعتی  KM100/100 R  در دو مـــدل باطـری دار و مـوتـور دیـزل 
ارائـــه مــی گــردد .ایــن ســوییپر بــرای محوطــه هــای رو بــاز و یــا سرپوشــیده متوســط و 
ــا توجــه بــه کنتــرل پنــل ســاده  و در عیــن حــال عملکــرد  بــزرگ طراحــی شــده اســت. ب
فــوق العــاده دســتگاه در جــارو نمــودن محوطــه هــا و هزینــه های تعمیــر و نگهداری بســیار 

پاییــن، خریــد ایــن مــدل بســیار مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد.

KM 100/100 R Bp
KM 100/100 R D

    گارد محافظ بسیار مقاوم 

محـافـــظت از دستـــگاه در بـــرخورد بـا هـرگــونه ضـربه ای در محیـط های رو بــاز و 
محوطــه هــای  صنعتــی از طریــق گارد فوالدیــن مقابــل دســتگاه

    نگهداری راحت دستگاه

ــه دســتگاه بــه راحتــی بــدون نیــاز بــه ابــزار  فیلتــر، بــرس مرکــزی و مخــزن زبال
خاصی از دستـــگاه جـــدا می گردنـــد و ایـــن امـــر در سهـــولت نگهـــداری دستــــگاه 

بسیـــار موثــــر می باشــد.

    نظافت اتوماتیک فیلتر و سطح فیلتر وسیع
   

فیلتــر دستــــگاه بــه صــورت اتوماتیــک بــه وسیــــله یــک تکاننــده فیلتــر نظافــت 
مــی گــردد ایــن امــر عمــر فیلتــر و موتــور وکیــوم دســتگاه را دوچنــدان مــی نمایــد. 

همچنیــن تکاننــده فیلتــر قابلیــت عملکــرد بــه صــورت دســتی را نیــز دارد. 

    قابلیت مسقف نمودن دستگاه

در صورتــی کــه نیــاز باشــد نصــب ســقف بــرای محافظــت از کاربــر در مقابــل 
ــد . ــی باش ــر م ــکان پذی ــی ام ــرات احتمال خط

1

2

3

4

1234
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

KM 100/100 R D

مشخصات فنی:
نوع موتور
توان کاری

کارایی
عرض برس مرکزی

عرض با 2برس/1 برس کناری
حجم مخزن زباله
شیب قابل عبور

سرعت حرکت 
مساحت فیلتر

وزن           
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

 - 4 زمانه

4 . 4
10400
700
1000 / 1300
100
18
8
6
340
2006 x 1005 x 1343
1 . 280 - 115 . 0

Yanmar

kW
m2 / h
mm
mm
l
%
Km / h
m2

Kg
mm

نظافت اتوماتیک فیلتر
طراحی ارگونومیک

تمام هیدرولیک-نیاز به تعمیر نگهداری بسیار کم

نظافت اتوماتیک فیلتر
موتور محرک الکتریکی )بی صدا(

عملکرد بدون کمترین آالیندگی

 Dc motor

2 . 05
7800
700
1000 / 1300
100
15
6
6
320
2006 x 1005 x 1343
1 . 280 - 103 . 0

KM 100/100 R Bp

قابلیت عملکرد روی سطوح از جنس سنگ، آسفالت، بتون مسطح و فرش و موکت
قابلیت تنظیم قدرت مکش موتور جاروبرقی از کم به زیاد

دارای قابلیت همزمان نظافت فیلتر به صورت دستی و اتوماتیک
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سوییپر صنعتی دستی با موتور جلو برنده کالس 75 سانتیمتری

ایــن مــدل ســوییپر صنعتــی دارای موتــور رانــش یــا جلوبرنــده اتوماتیــک مــی باشــد و 
دارای دو نــوع منبــع تغذیــه باطــری و یــا بنزینــی مــی باشــد. ایــن دســتگاه بــه راحتــی 
زبالــه هــای درشــت را از میــان برداشــته و بــه مخــزن 40 لیتــری زبالــه خــود هدایــت 
مــی کنــد و مخــزن زبالــه بــه راحتــی از بدنــه جــدا شــده و روی چــرخ هــای خــود به ســمت 
محــل تخلیــه حمــل مــی شــود. ایــن مــدل ســوییپر بــرای کارکــرد روی ســطوحی بــا جنــس 
ــده  ــی ش ــت طراح ــی موک ــک و حت ــطح، موزایی ــن مس ــفالت، بت ــر آس ــف نظی ــای مختل ه
اســت. ارتفــاع بــرس مرکــزی و بــرس کنــاری دســتگاه هــر دو قابــل تنظیــم مــی باشــند. 

KM 75/40 W G
KM 75/40 W Bp

    مخزن زباله چرخ دار 

ــرای  ــه را دارد و ب ــر زبال ــع آوری 40 لیت ــت جم ــتگاه قابلی ــن دس ــه ای ــزن زبال مخ
ــه راحتــی حمــل نمــود. ــه را روی چــرخ هــای خــود ب ــوان مخــزن زبال تخلیــه مــی ت

    فیلتر با کارایی باال و اهرم تمیز کننده فیلتر دستی

ــگ بســیار مناســبی  ــت فیلترین ــی دســتگاه قابلی ــر مربع ــر 8 /1 مت مســاحت فیلت
ــکی  ایجــاد کــرده اســت و بــه وســیله یــک اهــرم مخصــوص و بــه صــورت مکانیــ
قابــل نظافــت مــی باشــد. فیلتــر و بــرس مرکــزی دســتگاه بــدون نیــاز بــه هیچگونه 

ابــزاری نصــب و یــا جــدا مــی شــود.

KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Gمشخصات فنی:

نوع موتور
توان کاری

کارایی
عرض برس مرکزی

عرض با 1 برس کناری
حجم مخزن زباله
شیب قابل عبور

سرعت حرکت 
مساحت فیلتر

وزن           
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

V
m2 / h
mm
mm
l
%
Km / h
m2

Kg
mm

- 4 زمانه بنزینی
-
3375
550
750
40
15
4 . 5
1 . 8
84
1430 x 780 x 1180
1 . 049 - 205 . 0

 Dc motor

24
3375
550
750
40
12
4 . 5
1. 8
78
1430 x 780 x 1180
1 . 049 - 206 . 0

Honda

دارای قابلیت خم نمودن دسته های هدایت دستگاه بر روی بدنه

1

2

12
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سوییپر صنعتی دستی و مکانیکی کالس 70 سانتی متری 

ــور و قــدرت  ــه موت ــی باشــد و از هیچگون ــال مکانیکــی م ــوع کام ــن مــدل ســوییپر از ن ای
بــرق یــا باطــری بــرای عملکــرد اســتفاده نمــی کنــد. عملکــرد ایــن جــاروی صنعتــی 7 برابــر 
ــن  ــری ای ــری و 15 لیت ــد.مخزن 20 لیت ــی باش ــنتی م ــتم س ــرد سیس ــریعتر از عملک س
ســوییپر )بســته بــه مــدل( بــه راحتــی قابــل تخلیه مــی باشــد و بــرای اســتفاده در انبارها، 
ســالن هــا و محوطــه هــای کارگاهــی بســیار مناســب مــی باشــد. ایــن جــارو دارای یــک برس 
ــا مــی باشــد و تمامــی  مرکــزی بــزرگ و دو بــرس کنــاری بــرای جــاروی گوشــه هــا و زوای
زبالــه هــا و گردوخــاک را بــه راحتــی از روی زمیــن برداشــته و در مخــزن زبالــه مــی ریــزد.

KM 70/20 C 2SB
KM 70/15 C

    تنظیم ارتفاع و فشار برس روی زمین 

بــرس مرکــزی دســتگاه  دارای سیســتم تنظیــم ارتفــاع مــی باشــد و قــدرت حرکــت 
خــود را از حرکــت چــرخ هــای بــزرگ دســتگاه کــه در پشــت آن تعبیــه شــده اســت 

) KM 70/20 C مــی گیــرد ) در مــدل

    تنظیم دسته در زوایای مختلف برای اپراتورهای مختلف

دســتگیره هدایــت دســتگاه دارای سیســتم تنظیــم ارتفــاع مــی باشــد بــه طــوری 
کــه بــرای نگهــداری دســتگاه در محــل هــای کوچــک قابلیــت خــم شــدن کامــل روی 

بدنــه دســتگاه را دارد تــا بدیــن ترتیــب فضــای کمتــری را اشــغال نمایــد.

KM 70/15 C KM 70/20 C 2SBمشخصات فنی:

نوع موتور
کارایی

عرض برس مرکزی
عرض با 1برس کناری

حجم مخزن زباله
وزن           

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

m2 / h
mm
mm
l
Kg
mm

مکانیکی
3680
480
700
42
30
1300 x 920 x 1050
1 . 517 - 107 . 0

مکانیکی
2800
480
700
42
20
1300 x 810 x 1040
1 . 517  - 151 . 0

تنظیم ارتفاع و فشار برس کناری
حرکت برس مرکزی با استفاده از حرکت هر دو چرخ

تنظیم دسته هدایت در 3 ارتفاع مختلف

خم شدن کامل دسته روی بدنه به منظور اشغال فضای کمتر

1

2

12
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سوییپر صنعتی پیاده رو و محوطه

ــار  ــا، کن ــاده رو ه ــا، پی ــه ه ــا، کارخان ــتان ه ــهری، بوس ــای  ش ــه ه ــرای محوط ــب ب مناس
ــای  ــری ه ــع آوری بط ــت جم ــی قابلی ــه راحت ــه ب ــه طوریک ــن ب ــا روی چم ــا و ی ــدول ه ج

بــزرگ و بــرگ درختــان را دارد.

IC 15/240 W

    موتور جلو و عقب برنده اتوماتیک

قـابلیت هـدایت دستـگاه فقـط با یـک دسـت به طـوری که اپراتور در حیـن عمـلکرد
ــه  ــار دارد دســتگاه را ب ــا اســتفاده از دســتی کــه فرمــان را در اختی ــد ب مــی توان

ســمت دلخــواه خــود هدایــت نمایــد.
دارای موتور جلو و عقب برنده هیدرولیک

    مخزن زباله 240 لیتری استاندارد

مخــزن زبالــه دســتگاه یــک مخــزن زبالــه اســتاندارد 240 لیتــری مــی باشــد کــه بــه 
راحتــی در دســترس عمــوم مــی باشــد و بــا هزینــه بســیار اندکــی قابــل تعویــض 

اســت.

IC 15/240 W مشخصات فنی:
نوع موتور

سرعت حرکت
کارکرد با یک مخزن سوخت

عرض کاری  
حجم مخزن زباله
شیب قابل عبور

کد سفارش

Km / h
h
mm
l
%

- 4 زمانه بنزینی
6
2 . 5
100
240
15
1 . 183 - 903 . 0

Honda

موتور جلو برنده تمام هیدرولیک و حالت دنده عقب
خرطومی زباله با محافظ بازو و ساعد
چراغ خطر برای کار در شهر )آپشن(

1

2

12
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کاربری سوییپرهای صنعتی و شهری کارچر در صنایع و بخش های گوناگون
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فهرست مدل های واترجت آب گرم                                        صفحه

   60                                                                                 HDS 10/20-4 M

  60                                                                               HDS 10/20-4 MX

  62                                                                                   HDS 8/18-4 C

  62                                                                                       HDS 6/14 C

64                                                                                       HDS 5/15 U

64                                                                                       HDS 5/11 U

  65                                                                                HDS E 8/16-4 M

66                                                                                    HDS 1000 De

                                                                                                   صفحه

   66                                                                                    HDS 1000 Be

تجهیزات                                                                                                                   76

واترجت های آب گرم 

دســتگاه هــای واترجــت KARCHER امتیــازات ویــژه ای را بــرای کاربــران در امــور نظافتــی ایجــاد مــی کننــد. واترجــت هــای آب گــرم KARCHER بــه دلیــل دارا بــودن دمــای بــاالی 
آب خروجــی، ســرعت و کارایــی باالتــری بــه خصــوص بــرای از بیــن بــردن آلودگــی هــای روغنــی در محیــط هــای صنعتــی دارنــد . ایــن دســتگاه هــا بهتریــن راه حــل هــای نظافتــی را 

بــرای صنایــع مختلــف ارائــه مــی دهنــد.



59

          مزایای شستشو با آب گرم

کیفیت باالتر شستشو
آب گــرم کمــک مــی کنــد چربــی و روغــن هــای ســفت شــده بــه راحتی بــا کمک 
دمــای بــاالی آب از سطـــح جــدا شـــده و عمـــل شستشــو، تســهیل و تســریع 
ــه از  ــی ک ــی هنگام ــی حت ــد عمــل جــرم زدای ــن کمــک مــی کن گــردد. همچنی
هیچگونــه مــاده شــوینده ای اســتفاده نشــود بســیار راحــت تــر صــورت گیرد.

تسریع خشک شدن سطوح
ســطوحی کــه بــا اســتفاده از آب گــرم شستشــو شــده انــد بســیار ســریعتر 

خشــک شــده و بــرای اســتفاده آمــاده مــی شــوند.

کاهش مصرف مواد شوینده
در بســیاری از مــوارد امــکان پــاک کــردن چربــی، روغــن و مــواد چســبناک بــدون 
ــا  اســتفاده از مــاده شــوینده وجــود نــدارد. امــا اســتفاده از آب گــرم حــذف و ی
اســتفاده کمتــر از مــواد شــوینده را ممکــن مــی ســازد کــه ایــن امر موجــب کاهش 

آســیب بــه محیــط زیســت و صرفه جویــی در هزینــه هــا و منابــع مــی گــردد.

عدم آسیب رسانی به سطوح
شستشـــــو با آب گرم پاک کنندگی بیشتری را بــــــا فشـــــار  کمتـــر ممکــن 
می ســـــازد کــــــــه ایـــن امــــر احتـــمال آسـیــــــب رسیـدن بـــه سطـــوح 

حســـــاس را بــــه حـداقـل می رسانـــد. 

صرفه جویی در زمان 
آب گــرم در زمانــی بســیار کوتــاه تــر مــی توانــد آلودگــی هــا را پــاک کنــد بــه 
ایــن معنــی کــه تــا 35 درصــد صرفــه جویــی در زمــان را امــکان پذیــر مــی 
ســازد. بنابرایــن طیــف وســیعی از امــور نظافتــی را مــی توانیــد بــا هزینه کمتر 

و صــرف زمــان کوتــاه تــر بــه انجــام برســانید.

کارچر به دلیل رعایت استانداردهای انتشار گازهای زیان آور و همچنین 
عملکرد بهینه دستگاه هایش به عنوان برترین تولید کنــنده دستگاه های 
شستشوی فشار قوی آبگرم توسط اتحادیه مذکور شناخته شده است که 
این گواهی تضمینی بر کارایی باالی سیستم گرم کننده، صرفه جویـی در 

مصرف سوخت و انتشار کمتر گازهای ناشی از احتراق می باشد. 

تمامی پمــپ های دستــــگاه های واترجت کارچــر توسط مهندسیــن همیـن 
شرکت طراحی و ساخته می شـوند. این موضوع کـیفیــــت بالـای واتـــرجت 
های کارچر را تضمین می نماید. سیستــم یکپارچه تعدیل نوسانات فشـــار 
هیدرولیک دستگاه موجب افزایش طول عمر واترجت های کارچر می شود.

ســری هــای جدیــد واترجــت هــای کارچــر اولیــن واترجــت هــای جهــان مــی 
باشــند کــه مجهـــز بــه حالت کـــارایی بهینــــه هستنـــد زمـانــــی که شمـــا از 
ایــن حالــت استــــفاده مــی کنیــد، دســتگاه بــه طــور خــودکار از بهینــه ترین 
ــدار  ــر مق ــی آب در حداکث ــه دب ــد، در حالیک ــی کن ــتفاده م ــای آب اس دم
خــود خواهــد بــود. مصــرف ســوخت در ایــن حالــت تــا میــزان 20 درصــد 

کاهــش مــی یابــد.  

 EUnited دارای تاییدیه سازمان         

         پمپ های با کیفیت با عمر طوالنی

 

          صرفه جویی در مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست
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واترجت صنعتی آب گرم دیزل

ــی از  ــوان یک ــه عنـ ــدل HDS 10/20 بـ ــی مـ ــرجت صنعتــ ــگاه واتــ ــی از دستــ وقتــ
کامــــل تریـــن حـــــرفه ای تریــن، پرفـــــروش تریــن دستـــــگاه های واترجــت کــــــمپانی 
KARCHER کــه مبــــــدع دســتگاه هــای واترجــت آب گــرم در دنیــا مــی باشــد، 
ــد از ایــن دســتگاه حــس نمــی شــود.  ــه تعریــف و تمجی ــازی ب ــاد مــی شــود دیگــر نی ی
ــر  ــی 1000 لیت ــار و دب ــا فشــار خروجــی 200 ب ــاده ب ــه ای و فــوق الع دســتگاهی حرف
ــا  ــراد ب ــانتی گ ــه س ــار 155 درج ــی آب و بخ ــای خروج ــه دم ــت ارائ ــاعت و  قابلی در س
کمــک کــوره آب گــرم قدرتمنــد و بــی نظیــر دیــزل. دســتگاهی کامــل بــرای شــرکت هــای 
فعــال در صنعــت نفــت و گاز، اتومبیــل، فوالدســازی، ســاختمان و ماشــین آالت ســنگین و 

کشــاورزی و ...

HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX

 )eco Efficiency mode( حالت کارایی بهینه    

درحالــت کارایــی بهینــه )eco Efficiency mode( آیتــم هــای فنــی دســتگاه بــه 
ویــژه دمــای خروجــی بــه صــورت خــودکار در حالــت بهینــه قــرار مــی گیــرد.

 درحالــت کارایــی بهینــه )eco Efficiency mode( گرمکــن دیزلــی دســتگاه نیــز 
ــه  ــوخت را ب ــرف س ــدی مص ــش 20 درص ــد و کاه ــی کن ــل م ــه عم ــت بهین در حال

دنبــال خواهــد داشــت.

    عملکرد مطمئن

فیلتــر بــزرگ و چنــد مرحلــه ای دســتگاه، از ورود و آســیب رســاندن ذرات ریــز بــه 
پمــپ دســتگاه جلوگیــری مــی کند.

دارای سنســور کنتــرل دمــای گــرم کــن )Overheating Control( کــه در صــورت 
تجــاوز از حداکثــر دمــای مجــاز گــرم کــن )0C 300(، کــوره دســتگاه را خامــوش 

مــی نمایــد.    
تکنولــــــوژی                                                     لــــــرزش هــــای احتــــــمالی 

و آســیب هــای احتمالــی موتــور در زمــان هــای تغییــر فشــار را کنتــرل می کنــد. 

    طراحی حرفه ای قسمت های داخلی

دو مخــزن جداگانــه 10 و 20 لیتــری مــاده شــوینده بــرای دســتگاه تعبیــه شــده 
ــوع آلودگــی، مــاده شــوینده مــورد  ــه ن ــا توجــه ب اســت کــه حیــن کار مــی تــوان ب

ــاز را انتخــاب نمــود. نی
دســتگاه در دو مــدل بــا قرقــره شــلنگ صنعتــی و بــدون آن ارائــه مــی گــردد کــه 
در مــدل دارای قرقــره شــلنگ، قرقــره بــه شــکلی حرفــه ای درون دســتگاه تعبیــه 

شــده اســت. 

    سیستم حرفه ای رسوب زدایی

ــی  ــه کارای ــد ک ــی باش ــه ای م ــی حرف ــوب زدای ــتم رس ــتگاه دارای سیس ــن دس ای
ــد. ــی ده ــش م ــمگیری افزای ــزان چش ــه می ــد آن را ب ــن و عمرمفی گرمک

1
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

HDS 10/20-4 M

مشخصات فنی:

HDS 10/20-4 MX

دارای حالت استفاده کارایی بهینه
داری 2 مخزن ماده شوینده جداگانه

دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب

دارای تکنولوژی SDS )جلوگیری از لرزش احتمالی هنگام تغییرات فشار آب(
تکنولوژی خنک کنندگی موتور با جریان آب

نوع جریان برق
فشار عملیاتی

حداکثر دبی خروجی
حداکثر دمای خروجی

توان موتور
وزن دستگاه

مخزن ماده شوینده
مخزن سوخت

مصرف سوخت )حداکثر-حالت اکو(         
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

قرقره شلنگ فشار قوی
کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
0C
kW
Kg
l
l
l / h
mm

m
mm

3/400/50
30-200
1000
155
7 . 8
179
20 + 10
25

 5 . 1 - 6 . 4
1330 x 750 x 1060

20
1050

1 . 071 - 912 . 0

3/400/50
30-200
1000
155
7 . 8
171
20 + 10
25

 5 . 1 - 6 . 4
1330 x 750 x 1060

10
1050

-
1 . 071 - 900 . 0



رم
ب گ

ی آ
عت

صن
ت 

رج
وات

واترجت صنعتی آب گرم دیزل

واترجت صنعتی آب گرم دیزل کالس کامپکت

واترجــت هــای صنعتــی آب گــرم KARCHER ســری کامپکــت )compact class( بــا 
حداکثــر فشــار 140 تــا 180 بــار و حداکثــر دبــی آب خروجــی 560  تــا 800 لیتــر در 
ســاعت و حداکثــر دمــای خروجــی 155 درجــه ســانتیگراد و در دو نــوع تــک فــاز و ســه 
فــاز ارائــه مــی شــوند. حالــت عملکــرد کارایــی بهینــه، کارکــرد و اســتفاده آســان بــا یــک 
ــازل هــا، قابلیــت آســان  ــزار و ن ــرای اب ــگاه اختصاصــی ب ــه، جای دکمــه، مخــازن چندگان
جابجایــی و رســوب زدایــی خــودکار مجــاری گرمکــن برخــی از ویژگــی هــای ایــن گــروه از 

واترجــت هــای آب گــرم مــی باشــند.

    کارآمد و بهینه

حالــت اســتفاده ی کارایــی بهینــه )eco Efficiency mode( کارکــردی اقتصــادی 
ــان  ــه ارمغ ــی ب ــتفاده طوالن ــای اس ــی در زمانه ــت را حت ــط زیس ــتدار محیـــ و دوس

مــی آورد.
ــی  ــتم کارای ــتفاده از سیس ــت اس ــوخت در حال ــرف س ــدی مص ــش 20 درص کاه

ــه بهین
تنظیم میزان دقیق استفاده از ماده شوینده در عملکرد شستشو بر پایه آب

    کاربری آسان

کارکرد بسیار ساده با کمک یک کلید، حتی برای افراد غیر متخصص
طراحی حرفه ای ورودی قیفی شکل مخازن سوخت، شوینــده و رســوب زدا برای 

پر کردن آسان 
دارای سیستم حرفه ای رسوب زدایی خودکار گرمکن 

 

    طراحی های حرفه ای داخلی و کاربردی

جایگاه اختصاصی لوازم، ابزارها، نازل های دستگاه و ...
طراحی حرفه ای جایگاه قرقره شلنگ 

دارای جایگاه نگهدارنده کابل و تفنگی و النس دستگاه

    قابلیت جابجایی آسان 

حمــل و نقــل و جابجایــی آســان بــا کمــک چــرخ هــای عقــب بــزرگ و صنعتــی و چــرخ 
گــردان جلــو

دسته های حمل و نقل بزرگ، مستحکم و حرفه ای
قابلیــت آســان حرکــت روی چــرخ هــای عقــب بــه منظــور عبــور از ســطوح ناهمــوار 

و پلــه ای
 

HDS 8/18-4 C
HDS 6/14 C
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

HDS 6/14 C
HDS 6/14CX

HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX

مشخصات فنی:

دارای حالت استفاده کارایی بهینه
داری دو مخزن ماده شوینده جداگانه

دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب

تکنولوژی خنک کنندگی موتور با جریان آب

نوع جریان برق
فشار عملیاتی

حداکثر دبی خروجی
حداکثر دمای خروجی

توان موتور
وزن دستگاه

مخزن ماده شوینده
مخزن سوخت

مصرف سوخت )حداکثر-حالت اکو(         
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

قرقره شلنگ فشار قوی
کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
0C
kW
Kg
l
l
l / h 
mm

m
mm

1 / 230 / 50
30 - 140
560
155
3 . 6
93    95

 10
15
2 . 8 - 3. 5
1060 x 650 x 920

10   15
1050

 -
1 . 169 - 900 . 0     - 905 . 0

3 / 400 / 50
30 - 180
800
155
6
112   114
10
15
4 - 5
1060 x 650 x 920

10   15
1050

 -
1 . 174 - 900 . 0     - 906 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

63
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واترجت صنعتی آب گرم دیزل کالس ایستاده

واترجــت هــای صنعتــی آب گــرم ایســتاده KARCHER در مدلهــای بــا حداکثــر فشــار 
110 تــا 150 بــار و حداکثــر دبــی آب خروجــی 450  تــا 500 لیتــر در ســاعت و حداکثــر 
ــوند.  ــه می ش ــاز ارائ ــک ف ــور ت ــا الکتروموت ــانتیگراد و ب ــه س ــی 80 درج ــای خروج دم
قابلیــت مانــور بــاال و جابجایــی و حمــل و نقــل بســیار آســان، سیســتم خامــوش کننــده 

خــودکار و مصــرف پاییــن ســوخت از ویژگی هــای ایــن مــدل بــه شــمار مــی رود. 

    طراحی خالقانه دستگاه

طراحی با حداقل ابعاد ممکن و در عین حال کارایی باال و قابلیت مانور باال
امکان جابجایی آسان دستگاه و مناسب برای عبور از سطوح ناهموار همچون پله 

قابلیت حمل و نقل ساده دستگاه و مناسب برای پیمانکاران خدمات نظافتی

    فیلتراسیون فوق العاده آب 

فیلتر حرفه ای آب ورودی امکان آسیب رسیدن به پمپ را به حداقل می رساند
قابلیت خارج کردن و نظافت آسان فیلتر بدون نیاز به باز کردن دستگاه

    

64

مشخصات فنی:
نوع جریان برق
فشار عملیاتی

حداکثر دبی خروجی
حداکثر دمای خروجی

توان موتور
وزن دستگاه

مخزن سوخت
مصرف سوخت    

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

قرقره شلنگ فشار قوی
کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
0C
kW
Kg
l
l / h 
mm

m
mm

1 / 230 / 50
110
450
80
2 . 2
68    70
6 . 5
2 . 4
620 x 620 x 990     620 x 620 x 1160    

      

10   15
550

-
1 . 064 -  900 . 0    - 901 . 0

1 / 230 / 50
150
450
80
2 . 7
74    76
6 . 5
2 . 4
620 x 620 x 990     620 x 620 x 1160    
      

10   15
550

-
1 . 064 -  912 . 0    - 913 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

سیستم کنترل دمای اگزوز طراحی دستگاه با حداقل ابعاد ممکن

HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX

HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX

HDS 5/15 U
HDS 5/11 U

1

2
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واترجت صنعتی آب گرم برقی

واترجت صنعتی آب گرم برقی 

ــی الکتریکــی جهــت گــرم  ــر صنعت ــک بویل ــی آب گــرم برقــی از ی واترجــت هــای صنعت
ــار و  ــار 160 ب ــر فش ــا دارای حداکث ــن واترجت ه ــد. ای ــی کنن ــتفاده م ــردن آب اس ک
ــی آب خروجــی 760 لیتــر در ســاعت و حداکثــر دمــای خروجــی 85 درجــه  حداکثــر دب
ــا  ــت ه ــن واترج ــد. ای ــی نماین ــتفاده م ــاز اس ــه ف ــرق س ــند و از ب ــی باش ــانتیگراد م س
بــرای اماکنــی توصیــه می شــوند کــه نیــاز بــه آب گــرم بــرای شستشــوی روزمــره دارنــد 
ــد  ــط تولی ــل در محی ــوختن گازوئی ــل از س ــی حاص ــد ذره ای آلودگ ــال نبای ــن ح و در عی

ــط زیســت.  شــود. ایــن واترجــت دســتگاهی اســت اقتصــادی و دوســتدار محی

HDS-E 8/16-4 M

    حداکثر صرفه جویی انرژی برای کاهش هزینه های مصرفی

کاهــش 40 درصــدی مصــرف انــرژی در حالــت اســتند بــای بــا کمــک عایــق ســازی 
کارآمــد 

)eco efficiency mode( حالت استفاده کارایی بهینه

    دمای کارکرد باال

مخــزن بــزرگ واســط آب بــا عایـــق بنــدی حـــرفه ای بــه منظــور حفــظ دمــای آب در  
ــداوم ــی و م ــای طوالن 0C 85 در کارکرده

HDS-E 8/16-4 M 12 KwHDS-E 8/16-4 M 24 KwHDS-E 8/16-4 M 36 Kw مشخصات فنی:
نوع جریان برق 

فشار عملیاتی
حداکثر دبی خروجی

حداکثر دمای خروجی
توان موتور

وزن دستگاه
حجم مخزن مواد شوینده

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

قرقره شلنگ فشار قوی
کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
0C
kW
Kg
l
mm

m
mm

3 / 400 / 50
30 - 160
300 - 760
85
17 . 5
108
20 + 10
1330 x 750 x 1060

10
1050

-
1 . 030 - 900 . 0

3 / 400 / 50
30 - 160
300 - 760
85
29 . 5
112
20 + 10
1330 x 750 x 1060

10
1050

-
1 . 030 - 904 . 0

3 / 400 / 50
30 - 160
300 - 760
85
41 . 5
118
20 + 10
1330 x 750 x 1060

10
1050

-
1 . 030 - 906 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

)eco efficiency mode( دارای دو مخزن جداگانه مواد شویندهدارای حالت استفاده کارایی بهینه
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 واترجت صنعتی آب گرم بدون نیاز به برق

واترجت صنعتی آب گرم بدون نیاز به برق دیزلی و بنزینی

دســتگاه هــای واترجــت صنعتــی آب گــرم بــدون نیــاز بــه بــرق از یــک موتــور داخلــی 
بــا ســوخت بنزیــن یــا گازوئیــل جهــت بــه کار گرفتــن پمــپ فشــار قــوی اســتفاده مــی 
کننــد و بــرای اســتفاده در اماکنــی کــه دسترســی بــه بــرق وجــود نــدارد مناســب اســت. 
ــر  ــی 900 لیت ــی آب خروج ــار و دب ــار 200 و 210 ب ــر فش ــتگاه دارای حداکث ــن دس ای
در ســاعت و حداکثــر دمــای خروجــی 98 درجــه ســانتیگراد مــی باشــند. شــهرداری هــا، 

صنایــع کشــاورزی، صنایــع حفــاری و ... مخاطبــان اصلــی ایــن دســتگاه مــی باشــند.

    کاربری آسان، ایمن، حرفه ای و با حداکثر کارایی

قطع کــن اتوماتیــک در صــورت نوســان یــا کمبــود جریــان آب و گــرم شــدن بیــش 
از انــدازه موتــور 

دارای گرمکن عمودی با کارایی باال و عملکرد ضد انفجار سیستم موتور

   قابل ارائه در 2 مدل چرخدار و ثابت

ایــن دســتگاه در مــدل چرخــدار نیــز ارائــه مــی گــردد تــا کاربرانــی کــه نیــاز بــه 
ــرخ  ــدون چ ــدل ب ــد. م ــره گیرن ــد از آن به ــم، بتوانن ــد ه ــتگاه دارن ــی دس جابجای

ــردد. ــی گ ــذاری م ــل جایگ ــت اتومبی ــمت پش ــأ در قس عموم

HDS 1000 DeHDS 1000 Be مشخصات فنی:
برند موتور
نوع موتور

فشار عملیاتی
حداکثر دبی خروجی

حداکثر دمای آب خروجی
توان موتور

وزن دستگاه
مصرف سوخت )حداکثر(

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

کد سفارش

bar
l / h
0C
kW / hp
Kg
l / h
mm

m
mm

Yanmar

L 100 N / Diesel

40 - 200
900
98
7 . 4 / 10
185
5 . 6
1100 x 750 x 785

Honda

GX 390-Petrol

40 - 210
900
98
9 . 5 / 13
165
5 . 6
1100 x 750 x 785

10
1050

1 . 811 - 943 . 0

10
1050

1 . 811 - 942 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

گرم کن آب با حداکثر کارایی

HDS 1000 Be
HDS 1000 De

موتورهای دارای استارتر برقی

1

2

12
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کاربری واترجت های آب گرم کارچر در صنایع و بخش های گوناگون

67



زمین شوی صنعتی سرنشین دار

تی
نع

ص
ی 

شو
ن 

می
ز

68

فهرست مدل های واترجت آب سرد                                       صفحه

70                                                                          HD 10/25-4 SX Plus

71                                                                                         HD 7/18 C

72                                                                                         HD 5/17 C

72                                                                                         HD 5/15 C

72                                                                                         HD 5/12 C

73                                                                              HD 13/35-4 Cage

73                                                                                HD 9/50-4 Cage

74                                                                            HD 7/20 G Classic

                                                                                                   صفحه

75                                                                        HD 10/16-4 Cage EX

تجهیزات                                                                                                                   76

واترجت های آب سرد  

 KARCHER مجموعــه ای از طراحــی زیبــا، بدنــه ای قدرتمنــد، حجــم کــم و کاربــری راحــت مــی باشــد. تنــوع مــدل هــای واترجــت آب ســرد KARCHER واترجــت هــای آب ســرد
ایــن امــکان را بــه مشــتریان مــی دهــد تــا دســتگاهی متناســب بــا کارایــی هــای مــورد نظــر خــود انتخــاب کننــد. پمــپ هــای ایــن واترجــت هــا از آلیــاژ هــای ســبک و مقــاوم ســاخته 

شــده و پیســتون هــای ســرامیکی آن هــا دوام و کارایــی بــاال را بــرای کاربــران بــه ارمغــان آورده اســت.



زمین شوی صنعتی سرنشین دار

تی
نع

ص
ی 

شو
ن 
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ز

               قدرتمند، با کاربری های مختلف، کارآمد 

واترجــت هــای فــوق فشــار قــوی کارچــر بــرای شستشــوی نمــای ســاختمان هــا، ســیلوها 
تانکـرها و هـمچنین بـرای انجــام عـملیات رنگ بـرداری و لـایه بــرداری ایـده آل می باشند. 
ایــن دســتگاه هــا بــه لطــف دارا بــودن فشــار آب قابــل توجــه هیچگونــه نیــازی بــه اســتفاده 
از مــواد شــوینده وجــود ندارنــد. بســته بــه مــدل هــای مختلــف از ایــن کالس، این دســتگاه 

هــا مــی تواننــد بــرای کاربــری هــای گوناگــون دیگــری اســتفاده شــوند.  

              طراحی تخصصی برای صنایع گوناگون و خاص

عــالوه بــر دســته بنــدی هــای اســتاندارد، کارچــر واترجــت هــای آب ســردی را نیــز بــرای 
اســتفاده در مــوارد خــاص طراحــی و ارائــه نمــوده اســت، کــه بـــــه طــور تخصصــی بــر مبنای 
نیـــاز و کـاربـــری هــــای آنــان طـــراحی و سـاختـه شـده اند. بـــــه طـور مثـال واتـرجــت 
HD Cage Food 4 – 10/15 بـــه طـــور تخصصـــی بـرای پـاسخگویی بـه نیـازهای  نظافتی 
صنایــع غذایــی طـــراحی شــده اســت. ایــن دســتگاه دارای کـــارایی بسیـــار باالیــی در صنایع 
ــع  ــت در صنای ــتانداردهای بهداش ــا اس ــق ب ــز مطاب ــزات آن نی ــام تجهی ــوده و تم ــی ب غذای

غذایــی طراحــی گردیــده اســت.  

69

            حمل و نقل و جابجایی بسیار ساده

ــول  ــی اص ــت تمام ــای کالس کامپک ــت ه ــی  واترج ــر در طراح ــرکت کارچ ــین ش مهندس
و قواعــد ارگونومــی را بــه کار گرفتــه انــد تــا بــه بهتریــن طراحــی فیزیکــی و در عیــن 
حــال  حداقــل ابعــاد و وزن ممکــن در ایــن گــروه از دســتگاه هــا دســت یابنــد. همچنیــن 
دســته ارگونومیــک ایــن دســتگاه هــا حمــل و نقــل آن را ســاده تــر نمــوده اســت. در 
ســری جدیــد کامپکــت یــک دســته اضافــی در جلــوی دســتگاه و همچنیــن یــک دســته بــا 
قابلیت تنظیم ارتفـــاع در نظـــر گرفته شـــده است  تا بلنـــد کـــردن و حـــمل دستـــگاه و 

متعلـــقات را ســاده تــر ســازد.
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واترجت صنعتی آب سرد سه فاز

70

واترجت صنعتی آب سرد سه فاز کالس سوپر  

واترجـــت HD 10/25-4 SX Plus یکـــی از پرفــــــروش تـــرین مـــدل های شـــــرکت 
کـــارچــــر مــی باشــد. ایــن مــدل بــا فشــار حداکثــری 275 بــار و تــوان موتــور 9.2 کیلــو 
وات یکــی از بهتریــن انتخــاب هــا بــرای محیــط هــای صنعتــی مــی باشــد. ایــن دســتگاه 
یکــی از پــر امکانــات تریــن واترجــت هــای شــرکت کارچــر مــی باشــد. سیســتم محافــظ 
الکتریکــی کــه در مقابــل نوســانات بــرق از موتــور دســتگاه حفاظــت مــی کنــد. دو 
ــپ  ــور و پم ــوا موت ــان ه ــا جری ــم ب ــا آب و ه ــم ب ــه ه ــور ک ــده موت ــک کنن ــتم خن سیس
ــاده  ــزن م ــاوم، مخ ــای مق ــرخ ه ــار، چ ــگر فش ــی دارد. نمایش ــه م ــک نگ ــتگاه را خن دس
شــوینده و امکانــات دیگــر ایــن مــدل را بــه یکــی از بهتریــن مــدل هــای کارچــر تبدیــل 

کــرده اســت.

HD 10/25-4 SX Plus

    سیستم محافظ موتور 

این مدل دارای سیستم محافظ موتور در مقابل نوسانات برق می باشد.
دارای 2 نــوع تکنولــوژی خنــک کننــده موتــور بــه وســیله جریــان هــوا و چرخــش 

آب 

    قرقره شلنگ

دارای قرقره شلنگ با قابلیت جمع کردن 20 متر شلنگ فشار قوی
دارای قابلیت تنظیم فشار از روی دسته

HD 10/25-4 SX Plus مشخصات فنی:
نوع برق مصرفی 

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
مخزن مواد شوینده

) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل سه حالته )040 / 025 / 00 (

Dirt Blaster نازل
قرقره شلنگ

کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
kW
0C
Kg
l
mm

m
mm

3 / 400 / 50
275
1000
9 . 2
60
64
6
560 x 500 x 1090

20
1050

1 . 286 - 927 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

دارای فیلتر حرفه ایی آب ورودی
دارای طراحی ضد تاب خوردگی  شلنگ

دارای نمایشگر وضعیت روغن
دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب 

12 1
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واترجت صنعتی آب سرد سه فاز

واترجت صنعتی آب سرد سه فاز کالس کامپکت

 Compact Class از مدل های ســری HD 7/18 C واتـــرجت صنـعـتـــی ســه فاز مــــدل
مــی باشــد کــه حجــم کــم و قــدرت مانــور باالیــی در محیــط هــای صنعتــی دارد. تــوان موتور 
بــاال و پیســتون هــای ســرامیکی پمــپ ایــن واترجــت هــا اجــازه کارکــرد طوالنــی را بــرای 
استفاده روزانه به این کالس مـــی دهـــد. چـــارچوب داخلـــی و دستـــه این دستــــــگاه ها 
از جنـــس آلــــــومینیوم می باشــد که در عین ســبکی از اســتحکام خوبی برخوردار اســت.

    شیر تنظیم فشار 

ــی  ــی از روی تفنگ ــار و دب ــم فش ــت تنظی ــدل قابلی ــن م ــم ای ــای مه ــی ه از ویژگ
ــد. ــی باش ــتگاه م دس

    لوازم جانبی متنوع

ایــن مــدل قابلیــت اتصــال لــوازم جانبــی متنــوع از جملــه نــازل شستشــوی کــف 
ــوار را دارد. و دی

HD 7/18 C مشخصات فنی:
نوع برق مصرفی 

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل سه حالته )040 / 025 / 00 (

کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
kW
0C
Kg
mm

m
mm

3 / 400 / 50
215
700
4 . 7
60
24
360 x 375 x 925

10
850

1 . 151 - 900 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

مصرف بهینه انرژی

HD 7/18 C

دارای سیستم خودکار خاموش کننده دستگاه در صورت عدم استفاده طوالنی
دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب

1

2

12
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واترجت های صنعتی آب سرد تک فاز کالس کامپکت

 compact class از ســری HD 5/17 C و HD 5/15 C ، HD 5/12 C ســه مــدل
ــور  ــوان موت ــم و وزن ســبک دارای ت ــن حجــم ک ــه در عی ــی باشــند ک شــرکت کارچــر م
مناســب بــرای کارهــای صنعتــی مــی باشــند. پمــپ دســتگاه هــا از جنــس آلیــــاژ 
ــاالی ایــن مــدل هــا اکثــر آلودگــی  ــج مــی باشــد کــه اســتهالک کمــی دارد. فشــار ب برن
ــن مــدل هــا دارای دســته تلســکوپی  ــد. ای ــی کنن ــاک م ــی پ ــه راحت ــی را ب هــای صنعت
و همچنیــن دســتگیره جانبــی مــی باشــند. همچنیــن دارای سیســتم کاهــش فشــار 
اتوماتیــک مــی باشــند کــه ایمنــی باالیــی بــرای کارکــرد پمــپ و موتــور ایجــاد مــی کنــد 

ــد دســتگاه مــی شــود. ــر مفی ــه ســبب افزایــش طــول عم ک

HD 5/17 C
HD 5/15 C
HD 5/12 C

    قرار گیری سیم روی دستگاه

در طراحــی دســتگاه جایــگاه ویــژه ای بــرای قرارگیــری ســیم روی دســتگاه تعبیــه 
شــده اســت.

    پایداری هنگام کار 

قابلیــت قــرار گیــری افقــی دســتگاه هنــگام اســتفاده کــه پایــداری کاملــی را بــرای 
دســتگاه ایجــاد مــی کنــد.

HD 5/12 CHD 5/15 CHD 5/17 C مشخصات فنی:
نوع برق مصرفی 

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل سه حالته )040 / 025 / 00 (

کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
kW
0C
Kg
mm

m
mm

 1 / 230 / 50
175
500

 2 . 5
60
23 . 7
380 x 360 x 930

 1 / 230 / 50
200
500

 2 . 8
60
25 . 2
380 x 360 x 930

 1 / 230 / 50
200
480
3
60
25 . 2
380 x 360 x 930

10
840

1 . 520 - 900 . 0

10
840

1. 520 - 930 . 0

10
840

1. 520 - 940 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

قابلیت قرارگیری لوازم و تجهیزات بر روی دستگاه
دارای سیستم خودکار خاموش کننده دستگاه در صورت عدم استفاده طوالنی مدت

دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب

1

2

12
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واترجت صنعتی آب سرد سه فاز فوق فشار قوی

واترجـت های صنعتی فوق فشار قـوی آب سـرد ســه فاز 
Cage کالس

این سری از واترجت های شرکت کـــــارچر دارای حداکثــــر فشـــار تــــا 640 بار می باشند 
ــد.  ــی کنن ــن م ــی تامی ــط صنعت ــک محی ــی را در ی ــای نظافت ــام نیازه ــی تم ــه راحت ــه ب ک
فشــارهای بــاالی واترجــت هــای ســری HD Cage امــکان رســوب زدایــی، الیــه بــرداری 
)بــا نــازل wet sandblast ( و پــاک کــردن آلودگــی هــای عمیــق و بــا چســبندگی بــاال 
را فراهــم مــی کنــد. شاســی و چارچــوب فــوالدی و مســتحکم ایــن مــدل هــا محافظــت 
کاملــی را بــرای تجهیــزات داخلــی ایجــاد کــرده و از ســوی دیگــر امــکان جابجایــی ایمــن 
و راحــت دســتگاه را بــه کاربــر مــی دهــد. همچنیــن تــوان بســیار بــاالی موتــور امــکان 

کارکــرد طوالنــی مــدت را بــرای کاربــر ایجــاد کــرده اســت.

HD 13/35-4 Cage
HD 9/50-4 Cage

    الیه برداری 

فشــار بــاالی ایــــن مــدل هــا و امــکان اتصـــــال نــازل wet sandblast قابلیــت 
ــد. ــری از ســطوح را فراهــم مــی کن ــگ ب ــرداری و رن ــه ب الی

    جابجایی آسان و مکان نگهداری نازل ها

طراحــی بدنــه و همچنیــن چــرخ هــای ویــژه ایــن مــدل، امــکان جابجایــی آســان و ایمن 
را در محیــط هــای صنعتــی فراهــم کــرده اســت و همچنیــن بــرای تمــام نــازل هــا محل 

نگهــداری ایمنــی طراحی شــده اســت. 

HD 9/50-4 CageHD 13/35-4 Cage مشخصات فنی:
نوع برق مصرفی 

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
kW
0C
Kg
mm

m
mm

3 / 400 / 50
640
900
15
60
190
930 x 800 x 920

3 / 400 / 50
450
1300
15
60
190
930 x 800 x 920

10
700

1 . 367 - 156 . 0

10
700

1 . 367 - 154 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

مصرف بهینه انرژی
دارای سیستم پایداری تفنگی در مقابل نیروی فشار آب

دارای سیستم خودکار خاموش کننده دستگاه در صورت عدم استفاده طوالنی 
طراحی حرفه ای تفنگی مناسب برای استفاده در فشار های باال

1

2
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واترجت صنعتی آب سرد بنزینی کالس کالسیک

واترجــت HD 7/20 G از ســری واترجــت هــای کارچــر بــا موتــور احتراقــی مــی باشــد. 
مهمتریــن مزیــت ایــن واترجــت هــا عــدم نیــاز بــه بــرق مــی باشــد کــه امــکان اســتفاده 
از دســتگاه را در مــکان هایــی کــه دسترســی بــه بــرق ندارنــد فراهــم مــی کنــد. ایــن 
مــدل هــا در صنایــع راه ســازی، کشــاورزی، ســاختمانی و خدمــات شــهری بســیار کاربــرد 

دارنــد.

     جابجایی آسان  

طراحــی ارگونومیــک دســته، تعــادل کامــل وزن و تایرهــای بــادی بــزرگ، جابجایــی 
دســتگاه را بــر روی هــر ســطحی آســان کــرده اســت.

    سیستم های حفاظتی

ــل رســوب  ــرای حفاظــت از پمــپ در مقابـــ ــگاه دارای فیلتــر بــزرگ آب بــ دستـــ
مــی باشــد. 

دســتگاه دارای ترموســتات بــرای حفاظــت از موتــور در مقابــل گرمــای ناشــی از کار 
طوالنــی مــدت مــی باشــد.

HD 7/20 G Classic مشخصات فنی:
نوع موتور

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

کد سفارش

bar
l / h
kW / hp
0C
Kg
mm

m
mm

/ بنزینی
250
700
5 . 2 / 7 . 1
60
45
799 x 637 x 1097

10
850

1 . 187 - 901 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

دارای سیستم مصرف بهینه انرژی

HD 7/20 G Classic

دارای چارچوب لوله ای بسیار مقاوم
دارای جایگاه قرارگیری لوازم و تجهیزات

G250 FA

1

2
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واترجت صنعتی آب سرد سه فاز کالس ضد انفجار 

ــت  ــده اس ــی ش ــی طراح ــط های ــتفاده در محی ــرای اس ــار ب ــد انفج ــت ض ــتگاه واترج دس
کــه اســتفاده از دســتگاه واترجــت در ایــن محیــط هــا خطــر انفجــار را بــه دنبــال خواهــد 
داشــت بــه ماننــد محیــط هایــی کــه گاز در آن پراکنــده اســت. تمامــی قطعــات و قســمت 
ــا  ــد ت ــده ان ــاخته ش ــی و س ــرایط طراح ــن ش ــا ای ــق ب ــز مطاب ــتگاه نی ــف دس ــای مختل ه

احتمــال انفجــار را از بیــن ببرنــد. 
ایــن دســتگاه دارای حداکثــر فشــار 220 بــار و حداکثــر دبــی جریــان خروجــی 1000 
ــده  ــا از عم ــگاه ه ــژه پاالیش ــه وی ــت و گاز و ب ــع نف ــد. صنای ــی باش ــاعت م ــر در س لیت

ــد. ــوب می گردن ــتگاه محس ــن دس ــتریان ای مش

HD 10/16-4 Cage EX

    طراحی تخصصی ضد انفجار 

چرخ های الستیکی با قابلیت هدایت آسان
ــه بــه گونــه ای اســت کــه دمــای ســطح آنهــا هیچــگاه از 200  طراحــی چــرخ و بدن

درجــه ســانتیگراد تجــاوز نکنــد.

 
    پوشش ضد انفجار مخصوص 

ــت و  ــده اس ــیده ش ــوص پوش ــودر مخص ــا پ ــه ب ــتیل ک ــوی اس ــی ق ــه و شاس بدن
ــد. ــی نمای ــرل م ــاکن را کنت ــته س ــان الکتریس جری
در نظر گرفتن جایگاه مخصوص برای کابل دستگاه  

HD 10/16-4 Cage EX مشخصات فنی:
نوع برق مصرفی 

حداکثر فشار
حداکثر دبی خروجی

توان موتور
حداکثر دمای آب ورودی

وزن دستگاه
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

تفنگی ماشه دار
شلنگ فشار قوی صنعتی

النس استیل
نازل استاندارد

کد سفارش

Ph / V / Hz
bar
l / h
kW
0C
Kg
mm

m
mm

3 / 400 / 50
220
1000
5 . 5
50
111
980 x 720 x 1100

10
1050

1 . 353 - 904 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

 C T3 گازی و محیط های Zone 22 مناسب برای محیط های
پمپ با میل لنگ اختصاصی KARCHER با پیستون های سرامیکی

قابلیت خنک کنندگی موتور با جریان هوا

1

2
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شلنگ فشار قوی

تفنگی مدرن

 کیت کامل شلنگ جمع کن 

النس اسپری 850  میلی متری

شلنگ فشار قوی افزایش طول

easy press تفنگی

کوپلینگ

النس تلسکوپی

long life شلنگ فشار قوی سری

سروو کنترل

نازلزاویهای

برس چرخان

قابلیت اتصال به تفنگی های دارای سیستم AVS، طراحی ضد پیچ خوردگی

ایــن تفنگــی از ابداعــات جدیــد کارچــر اســت کــه در ســال 2017 بــه بــازر معرفــی شــده اســت . طراحــی خــاص این تفنگــی کارچــر به گونه ای اســت کــه جریان 
آب در هنــگام عبــور از ایــن تفنگــی بــه شــکل خــودکار آن را بــه ســمت عقــب هدایــت کــرده و بــا نرمــه دســت اپراتــور تمــاس ایجــاد مــی کنــد و از آنجاییکــه 

ماشــه ایــن تفنگــی در ســمت عقــب آن تعبیــه شــده اســت نیــاز بــه وارد کــردن هیــچ نیرویــی بــه منظــور خــروج آب توســط اپراتــور بــه ماشــه نمــی باشــد .

بــه منظــور نگهــداری ایمــن و اشــغال فضــای کمتــر توســط شــلنگ دســتگاه، دارای قابلیــت جمــع کــردن و یــا بــاز کــردن شــلنگ حتــی در زمــان 
جریــان داشــتن آب

ساخته شده از فوالد ضد زنگ، دارای طراحی ارگونومیک و قابلیت چرخش 360 درجه تحت فشار 

بــا قابلیــت اتصــال پیچــی در هــر دو طــرف و همچنیــن اتصــال بــه نــازل روتــاری )جــرم زدا( بــه شــکل مســتقیم، دارای طراحــی ضــد خمیدگــی و 
تغییــر شــکل دائمــی

این تفنگی به همراه ماشه نرم خود بر روی انوع مختلف واترجت های کارچر مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور اتصال و افزایش طول شلنگ واترجت های کارچر، ساخته شده از آلیاژ برنج که کامال ضد سایش می باشد.

دارای قابلیــت تغییــر طــول از 1/8 تــا 5/4 متــر، بــه منظــور شستشــوی فضاهایــی کــه دسترســی بــه آنهــا ســخت اســت ) ماننــد ســقف و یــا نمــای 
ســاختمان(، امــکان اتصــال مســتقیم بــه نــازل روتــاری )جــرم زدا(

قابلیــت اتصــال بــه تفنگــی هــای دارای سیســتم AVS، مجهــز بــه طراحــی ضــد پیــچ خوردگــی، دارای دو الیــه پوشــش اســتیل در درون غشــای 
الســتیکی بــه منظــور تقویــت اســتحکام شــلنگ

به منظور تنظیم فشار آب خروجی  از روی تفنگی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این نازل با قابلیت تغییر زاویه تا 120 درجه به منظور نظافت فضاهایی که دسترسی به آنها سخت است مورد استفاده قرار می گیرد.

قابــل اســتفاده بــر روی دســتگاه های بــا دبــی 900 تــا 1300 لیتــر در ســاعت و آب تــا دمــای 80 درجــه ســانتی گــراد. ایــن بــرس توســط جریــان آب بــه 
نرمــی بــه حرکــت درآمــده و موجــب جــدا شــدن آلودگــی هــای موجــود بــر روی ســطوح ســخت مــی شــود .
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نازل سوزنی )0 درجه(

نازل سند بالست مرطوب و کیت تجهیزات

نازل Dirt blaster )روتاری(

نازل دوگانه

نازل قدرتی) از 0 تا 55 درجه(

نازل بورون کاربید

شلنگ لوله باز کن و نازل سر شلنگ

نازل سه گانه

نازل فوم پاش

 FRV 30 نازل

این نازل با متمرکز کردن کامل جریان آب بر روی یک نقطه خاص ) زاویه 0 درجه( به منظور از بین بردن آلودگی های بسیـار سخـت مـورد استفـاده 
قرار می گیرد.

ایــن نــازل بــه تجهیــزات سندبالســت مرطــوب متصــل شــده و بــه منظــور از بیــن بــردن الیه هــای رنــگ، زنــگ زدگــی و یــا هــر پوشــش دیگــری 
کــه بــر روی ســطح مــورد نظــر را پوشــانده باشــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن تجهیــزات بــر روی النــس واترجــت و بــه جــای نــازل قــرار 

می گیرنــد.

ایــن نــازل بــه منظــور افزایــش قــدرت فشــار آب و تمیزکنندگــی در حالــت 0 درجــه یــا ســوزنی آب را پاشــش مــی نمایــد و جهــت افزایــش ســطح 
پوشــش از تکنولــوژی ســاچمه دوار بهــره مــی گیــرد لــذا عــاوه بــر افزایــش 50 درصــدی تــوان جــرم و چربــی زدایــی ســرعت انجــام کار نیــز بــه 

میــزان چشــمگیری افزایــش مــی یابــد.

ایننازلامکانخروجآبازدومجرایخروجیجداگانهرابهشکلهمزماندراختیارشماقرارمیدهد.

این نازل به منظور از بین بردن آلودگی های سخت کاربرد دارد.

ایــن نــازل بــه منظــور اســتفاده بــر روی تجهیــزات ســند بالســت مرطــوب و از متریالــی ضــد ســایش و ضــد زنــگ ســاخته شــده اســت و بــرای 
ــرد دارد. ــار فشــار کارب ــا 1000 ب ــر روی دســتگاه های ت ــی مــدت ب اســتفاده طوالن

ایــن شــلنگ بــا طــول 20 متــری خــود از الیــاف نســبتا نــرم بــه منظــور قــرار گرفتــن در داخــل لوله هــا و نظافــت درون آنهــا و یــا رفــع گرفتگــی 
ــازل نیــز بــه منظــور رفــع رســوب گرفتگــی  ــار می باشــد. ایــن ن اســتفاده می شــود. حداکثــر فشــار آب قابــل تحمــل توســط ایــن شــلنگ 250 ب

ــرد. ــورد اســتفاده قــرار می گی ــی دچــار گرفتگــی و انســداد شــده اند م ــه طــور کل ــه ب ــی ک لوله های

ایــن نــازل 3 حالــت مختلــف پاشــش آب را فراهــم مــی کنــد.1- پاشــش آب بــا زاویــه 0 درجــه بــه منظــور از بیــن بــردن آلودگــی هــای بســیار 
سخت2-پاشــش آب بــا زاویــه 25 درجــه بــرای از میــان بــردن آلودگی هایــی بــا درجــه ســختی کمتــر 3- پاشــش مــواد شــوینده  کــه بــه منظــور 

شستشــوی کامــل تــر ســطح مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .

ــواع واترجت هــای ســری HD و HDS کارچــر متصــل  ــه قســمت خروجــی ان ــه ســادگی ب ــوده و ب ــر ب ــا ظرفیــت 1 لیت ــی ب ــازل دارای مخزن ــن ن ای
می شــود. همچنیــن دو پیــچ ولومــی  کــه بــر روی ایــن نــازل تعبیــه شــده اســت، امــکان تغییــر میــزان مــواد شــوینده ترکیــب شــده بــا آب و تغییــر 

زاویــه فــوم خروجــی را در اختیــار شــما قــرار می دهــد.

نحــوه عملکــرد ایــن نــازل بــه ایــن شــکل اســت کــه آب بافشــار وارد بدنــه اصلــی نــازل شــده و از طریــق نازل هــای کوچــک موجــود در آن بــر روی ســطح 
مــورد نظــر پاشــش می شــود. همزمــان مکنــده ی ایــن نــازل آب را مکــش کــرده و از پاشــش آب بــه بیــرون جلوگیــری می کنــد. بــا اســتفاده از ایــن نــازل 

دیگــر نیــازی بــه آبکشــی ســطح مــورد نظــر پــس از شستشــو وجــود نــدارد.
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فهرست مدل های جاروبرقی صنعتی                                       صفحه

80                                                                                             NT 70/3
80                                                                                             NT 27/1
81                                                                          NT 90/2 ME Classic
81                                                                          NT 50/2 ME Classic
81                                                                          NT 38/1 ME Classic
82                                                                                     NT 55/1 Tact
82                                                                                     NT 50/1 Tact
82                                                                                       NT 25/1 AP
83                                                                                   T 14/1 Classic

 83                                                                                     T 7/1 Classic

                                                                                                   صفحه

84                                                                                             CV 30/1
85                                                                                         BV 5/1 BP
86                                                                                          IV 100/75
86                                                                                          IV 100/55
86                                                                                          IV 100/40
87                                                                                            IV 60/30
87                                                                                         IV 60/36-3
87                                                                                         IV 60/24-2
88                                                                         IVC 60/30 AP M Z22
88                                                                      IVC 60/12-1 EC H Z22

جاروبرقی های صنعتی

یــک جاروبرقــی صنعتــی حرفــه ای عــاوه بــر قــدرت مکــش بایــد ویژگــی هــای دیگــری نیــز داشــته باشــد. جاروبرقــی هــای صنعتــی KARCHER عــاوه بــر قــدرت مکــش دارای 
طراحــی زیبــا، پایــداری کامــل، سیســتم فیلتراســیون کامــل، بدنــه ســبک ومســتحکم و جابجایــی آســان مــی باشنـــد. از دیگـــر ویژگــی هــای مهــم جاروبرقــی هــای        نــازل هــای 

بســیار حرفــه ای مــی باشــد کــه بــه کاربــر ســرعت عملکــرد و کیفیــت نظافــت را ارائــه مــی دهــد ..

جاروبرقی های صنعتی

یــک جاروبرقــی صنعتــی حرفــه ای عــاوه بــر قــدرت مکــش بایــد ویژگــی هــای دیگــری نیــز داشــته باشــد. جاروبرقــی هــای صنعتــی KARCHER عــاوه بــر قــدرت مکــش دارای طراحــی 
زیبــا، پایــداری کامــل، سیســتم فیلتراســیون کامــل، بدنــه ســبک و مســتحکم و جابجایــی آســان مــی باشنـــد. از دیگـــر ویژگــی هــای مهــم جاروبرقــی هــای KARCHER نــازل هــای بســیار 

حرفــه ای مــی باشــد کــه بــه کاربــر ســرعت عملکــرد و کیفیــت نظافــت را ارائــه مــی دهــد .
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جارو برقی های کارچر: قدرتمند و با کاربری های گوناگون
جاروبرقــی هــای آب و خــاک کارچــر در نتیجــه ســال هــا تعامــل بــا کاربــران در سراســر دنیــا بــه شــکل امــروزی خــود در آمــده انــد . ایــن محصــوالت دارای قــدرت مانــور بــاال بــوده و بــه 
منظــور پاســخگویی بــه نیــاز هــای تخصصــی ســاخته شــده انــد. ایــن ســری از جـــارو برقــی هــای آب و خــاک متناســب با کـــاربری های متنــوع مورد نیــاز در شـــرکت ها و یــا مـــراکز تجاری، 

شـــرکت هــای نظــــافتی و یــا کارواش هــا طراحی و ســاخته شــده اند.

            جاروبرقی های کالس استاندارد: به منظور جمع آوری حجم زیادی از مایعات و یا جمع آوری زباله های نسبتا درشت استفاده می شود. 

            جاروبرقی های کالس Ap : جاروبرقی های قدرتمند و با قابلیت مانور باال می باشند که برای جمع آوری مایعات و یا آلودگی های مرطوب و همچنین ذرات ریز مناسب هستند. 

            جاروبرقی های کالس Tact : به منظور جمع آوری حجم زیادی از ذرات ریز مناسب می باشند. 

            طراحی جایگاه اختصاصی  متعلقات دستگاه
بــرای تمامــی جاروبرقــی هــای آب و خــاک فضایــی مناســب بــه منظــور قــرار گرفتــن کلیــه متعلقــــات استــــاندارد بــر روی دســتگاه و همچنیــن دسترســی آســان بــه آنهــا تعبیــه شــده 

اســت.
  

             فیلتراسیون مناسب تر به منظور ارائه عملکرد بهتر
پاکــت هــای فیلتــری بــا الیــاف مخصــوص کــه بســیار اقتصــادی مــی باشــند. ایــن پاکــت هــا نســبت بــه ســایر پاکــت هــای فیلتــری دارای دو برابــر ظرفیــت بیشــتر مــی باشــند. ضمنــا 

قــدرت فیلتراســیون ایــن فیلترهــا 10 درصــد بیشــتر بــوده و همچنیــن ایــن فیلتــر طــول عمــر بیشــتری داشــته و هزینــه هــای شــما را کاهــش مــی دهــد.

               فیلتر کارتریجی
فیلتــر کارتریجــی، تمامــی مــدل هــای جــارو برقــی هــای آب و خــاک کارچــر را قــادر مــی ســازند تــا بــدون اســتفاده از پاکــت عمــل فیلتراســیون را انجــام دهنــد. ایــن ویژگــی عــاوه بــر 

صرفــه جویــی در هزینــه هــا، امــکان اســتفاده طوالنــی مــدت و بــدون وقفــه از جــارو را امــکان پذیــر مــی ســازد.   
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جاروبرقی صنعتی 1 و 3 موتوره آب و خاک کالس استاندارد 

ــه خوبــی  ــواع جاروبرقــی هــای کارچــر در ســری NT ایــن محصــوالت ب ــور کیفیــت ان تبل
قابــل مشــاهده اســت.جاروبرقی هــای ســری NT دارای شاســی بســیار مقــاوم، چــرخ های 

روان و بــی صــدا و موتورهــای قدرتمنــد و کــم صــدا مــی باشــند.
فیلتــر ایــن محصــوالت از نــوع کارتریجــی بــوده کــه قــدرت فیلتراســیون باالتــری را در 
اختیــار کاربــر قــرار مــی دهــد. جاروبرقــی مــدل NT 70/3 دارای 3 موتــور مــی باشــد کــه 
هــر کــدام قابلیــت فعالیــت جداگانــه دارنــد، همیــن ویژگــی انعطــاف پذیــری دســتگاه را 

بــه منظــور کاربــری هــای مختلــف افزایــش مــی دهــد. 
جاروبرقــی مــدل NT 27/1 نیــز بــا توجــه بــه دارا بــودن تــوان بــاالی موتــور و قــدرت 
مانــور بــاال بــه منظــور مصــارف حرفــه ای ایــده آل مــی باشــد.همچنین سیســتم مکانیکــی 
خــودکاری بــه منظــور قطــع کــردن مکــش دســتگاه در زمــان پــر شــدن مخــزن بــر روی آن 
تعبیــه شــده اســت. ســپر محافظــی ســاخته شــده از پلــی اتیلــن فشــرده بــر روی بدنــه 
ایــن دســتگاه بــه کار رفتــه اســت کــه از آســیب رســیدن بــه جاروبرقــی و لــوازم موجــود 

در محیــط در صــورت برخــورد جلوگیــری مــی کنــد.

    سهولت تخلیه مخزن زباله

در جاروبرقــی NT 70/3 مخــزن زبالــه بــه راحتــی بــه وســیله یــک خرطومــی 
مخصــوص تخلیــه مــی گــردد. ایــن شــیر تخلیــه بــه دلیــل مخــزن بــزرگ 70 لیتــری 

ــی باشــد. ــرد م ــن جاروبرقــی بســیار پرکارب ای

    مکان نگهداری نازل ها

بــر روی ایــن دو دســتگاه فضایــی مناســب بــه منظــور قــرار گرفتــن لــوازم و 
ــا  ــن فض ــف کار کمتری ــان توق ــا در زم ــت ت ــده اس ــه ش ــی تعبی ــات جاروبرق متعلق

ــود. ــغال ش اش

NT 70/3NT 27/1 :مشخصات فنی
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن تخلیه

توان موتور
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

طول خرطومی
لوله مکش استیل

طول نازل کف آب و خاک
نازل گوشه

نوع فیلتر
کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

m

mm

3 x 56
208 / 20 . 8
70
3600
220 - 240

 10
79
27 . 6
510 x 740 x 1010

67
200 / 20
27
1380
220 - 240
7 . 5
72
7 . 5
420 x 420 x 525

4

400

کارتریجی
1 . 667 - 270 . 0

2 . 5

300

کارتریجی
1 . 428 - 500 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

NT 70/3
NT 27/1

صدای کارکرد پایین بدنه مقاوم

1

2
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جاروبرقی صنعتی 1 و 2 موتوره آب و خاک کالس کالسیک

ــارو  ــت ج ــده اس ــث ش ــتحکم باع ــه مس ــتفاده و بدن ــهولت اس ــوی، س ــیار ق ــش بس مک
برقــی هــای صنعتــی ســری کالســیک کارچــر گزینــه بســیار مناســبی بــرای مکــش آب و 
خــاک باشــد. ایــن جاروبرقــی هــا دارای فیلتــر کارتریجــی مــی باشــند کــه باعــث طــول 
عمــر بــاالی موتورهــای دســتگاه شــده و ســرویس و نگهــداری دســتگاه را بســیار آســان 

نمــوده اســت.

NT 90/2 Me Classic
NT 50/2 Me Classic
NT 38/1 Me Classic

    مکش بسیار قوی و پر قدرت 

قــدرت مکــش و فیلتراســیون بــاالی ایــن ســری از جاروبرقــی هــای کارچــر کارایــی 
آنهــا را تــا حــد زیــادی افزایــش داده اســت .

    طراحی کاربردی

خرطومــی تخلیــه تعبیــه شــده بــر روی مــدل NT 90/2 تخلیــه مخــزن آب کثیــف را 
بســیار ســاده ســاخته اســت .

مجهز به بدنه استیل و مقاوم در برابر ضربات احتمالی 
دارای چرخ های روان و بی صدا

NT 38/1 Me ClassicNT 50/2 Me ClassicNT 90/2 Me Classic مشخصات فنی:
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن تخلیه

توان موتور
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

طول خرطومی
لوله مکش استیل

طول نازل کف آب و خاک
نازل گوشه

نوع فیلتر
کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

m

mm

59
227 / 22 . 7
38
1500
220 - 240
6 . 5
78
8 . 6
375 x 360 x 735

2 x 53
 225 / 22 . 5
50
2300
220 - 240
7 . 5
76
17 . 5
560 x 502 x 687

2 x 53
 225 / 22 . 5
90
2300
220 - 240
7 . 5
76
19
560 x 502 x 977

2 . 5

360

سبدی
1 . 428 - 538 . 0

2 . 5

360

کارتریجی
1 . 667 - 030 . 0

2 . 5

360

کارتریجی
1 . 667 - 700 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

صدای کارکرد پایین بدنه مقاوم
دستگیره ارگونومیک

1

2

12
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 Tact و Ap جاروبرقی صنعتی کالس

ــای  ــدل ه ــان از م ــر آلم ــدل NT 25/1 ، NT 50/1  و NT 55/1  کارچ ــای م جاروبرقی ه
صنعتــی آب و خــاک و بســیار کــم صــدای ایــن کمپانــی مــی باشــند کــه بــه ترتیــب دارای 
ــار  مخــازن 25 ، 50 و 55 لیتــری هســتند. معمــوال در محیــط هایــی کــه دارای گــرد و غب
زیــاد مــی باشــند، فیلترجاروبرقــی در حــال اســتفاده،ف در مــدت زمــــان کوتاهــی دچــــار 
ــر  ــد. کارچ ــی یاب ــش م ــدت کاه ــه ش ــتگاه ب ــش دس ــدرت مک ــود و ق ــی ش ــگی م گرفتـــ
آلمــان بــه منظــور غلبــه بــر همیــن مشــکل سیســتم هــای تمیــز کننــده فیلتــر )TACT و 
AP( را تولیــد کــرده و بــر روی ایــن ســری از جاروبرقــی هــای خــود بــه کار بــرده اســت. 
جاروبرقــی هــای 50 و 55 لیتــری ایــن ســری دارای سیســتم تمــام خــودکار تمیــز کننــده 
فیلتــر)TACT( و مــدل 25 لیتــری آن دارای سیســتم نیمــه خــودکار تمیــز کننــده فیلتــر 
ــظ دائمــی قــدرت مکــش دســتگاه و  ــور موجــب حف ــی باشند.سیســتم هــای مذک )AP( م
همچنیــن افزایــش طــول عمــر موتــور و فیلتــر جاروبرقــی مــی گردنــد . بدنــه ایــن ســری 
از جاروبرقــی هــای کارچــر نیــز از جنــس پلــی اتیلــن فشــرده بــوده و دارای طراحــی کامــال 
ارگونومیــک و کاربــردی مــی باشــد. همچنیــن قابلیت نصب فیلتــر Hepa بــرروی جاروبرقی 

ــود دارد . ــدل NT 25/1 AP وج م

AP و TACT سیستم تمیز کننده فیلتر     

سیســتم  TACT در مواقــع لــزوم بــه شــکل کامــا هوشــمند و خــودکار بــا عبــور دادن 
جریــان هــوای پــر فشــار فیلتــر را کامــا تمیــز مــی نمایــد . سیســتم AP نیــز، سیســتم 
نیمــه خــودکار تمیــز کننــده فیلتــر مــی باشــد، بــه ایــن معنــی کــه هــر گاه اپراتــور احســاس 

نیــاز کنــد، مــی توانــد بــا فشــردن یــک اهــرم فیلتــر دســتگاه را کامــا تمیــز کنــد.

    طراحی مناسب 

طراحــی بدنــه دســتگاه بــه نحــوی اســت کــه آن را بــرای اســتفاده در محیــط هــای 
صنعتــی مناســب ســاخته و همچنیــن فضایــی بــه منظــور قــرار گرفتــن متعلقــات بــر 

روی  آن تعبیــه شــده اســت .

NT 25/1 ApNT 50/1 TactNT 55/1 Tact مشخصات فنی:
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن زباله

توان موتور 
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

طول خرطومی
لوله مکش استیل

طول نازل کف آب و خاک
نازل گوشه

نوع فیلتر
کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

m

mm

74
254 / 25 . 4
25
1380
220 - 240
7 . 5
70
10 . 5
510 x 370 x 480

74
254 / 25 . 4
50
1380
220 - 240
7 . 5
69
18 . 9
585 x 370 x 1020

74
254 / 25 . 4
55
1380
220 - 240
7 . 5
69
16
520 x 380 x 870

2 . 5

300

کارتریجی فلت / hepa )انتخابی( 
1 . 184 - 503 . 0

4

360

Fleece

1 . 148 - 411 . 0

2 . 5

300

کارتریجی فلت
1 . 146 - 820 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

NT 55/1 Tact 
NT 50/1 Tact
NT 25/1 Ap

قدرتمند و پرتابل برای مصارف صنعتی
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جاروبرقی صنعتی هتلی کالس کالسیک 

ــک،  ــاد کوچ ــد و ابع ــی باش ــاک م ــرد و خ ــع آوری گ ــرای جم ــب ب ــی مناس ــن جاروبرق ای
وزن سبک و بــدنـــه مــستحــــکم از ویــژگــــی های اصلــــی آن مــــی باشـــد و یکــــی از 
قــدرتمنــــد تــــرین جاروبرقــی هــای صنعتــی هتلــی کمپانــی کارچــر مــی باشــد. بــه دلیل 
ارگونومی مناسب بــــدنه و حمــــل راحــــت  بــه همــراه نــازل هــــای استــاندارد، ایــن 

جــاروبــرقــــی یــــکی از محبــوب تریــن جاروبرقــی هــا در ابعــاد خــود مــی باشــد. 

T 14/1 Classic
T 7/1 Classic

    جایگاه نصب نازل های مختلف روی بدنه دستگاه

بــه دلیــل اینکــه ایــن جاروبرقــی در فــاز کارکــرد صنعتــی  و خدماتــی کارچــر 
ــده  ــی ش ــوری طراح ــدن آن ط ــوش ش ــن و خام ــه روش ــت دکم ــده اس ــی ش طراح

ــد. ــر باش ــی عملگ ــه راحت ــور ب ــای اپرات ــار پ ــا فش ــه ب ــت ک اس

  
    جایگاه نصب نازل های مختلف روی بدنه دستگاه

ایــن جاروبرقــی بــرای تمامــی نــازل هــا و لــوازم جانبــی خــود جایگاهــی مخصــوص 
بــرای نگهــداری در روی بدنــه خــود دارد.

T 7/1 ClassicT 14/1 Classic مشخصات فنی:
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن تخلیه

توان موتور
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

طول خرطومی
لوله مکش پلی اتیلن

طول نازل کف
نازل گوشه

نازل مبلمان و برس گرد
کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

m

mm

40
230 / 23
7 . 5
1000
220 - 240
7 . 5
63
3 . 5
375 x 285 x 310

40
285 / 28 . 5
14
1600
220 - 240
7 . 5
69
5 . 3
360 x 315 x 465

1 . 7

360

1 . 527 - 181 . 0

1 . 7

360

1 . 527 - 170 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

فیلتراسیون بسیار قوی بسیار سبک و قابل حمل
صدای کارکرد پایین

12 1
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جاروبرقی صنعتی کالس ایستاده 

نســل جاروبرقــی هــای ایســتاده به منظــور افزایش ســرعت و کیفیت عملکــرد و ارتقــا قدرت 
مانــور بــه بــازار معرفــی شــده اســت. کارچــر آلمــان نیــز جاروبرقــی مــدل CV 30/1 را بــه 
همیــن منظــور طراحــی و ســاخته اســت. طــول دســتگیره ایــن محصــول بــه منظــور تطابــق 
بــا قــد اپراتــور بــه ســادگی قابــل تغییــر اســت. همچنیــن بــرای نظافت محیــط هایــی مانند 
کنــج دیــوار، تــو رفتگــی هــا ، روی مبلمــان میزهــا و یــا ســایر نقاطــی کــه دسترســی بــه 
آنهــا ســخت مــی باشــد ، خرطومــی آکاردئونــی و مخصــوص در پشــت دســتگاه تعبیــه شــده 
ــا  ــت آنه ــا و نظاف ــن فضاه ــه ای ــی ب ــده و دسترس ــارج ش ــتگاه خ ــه دس ــه از بدن ــت ک اس
را امــکان پذیــر مــی ســازد.این دســتگاه مجهــز بــه فیلتــر هپــا بــا قابلیــت فیلتراســیون 
بســیار بــاال بــرای مــکان هــای حســاس ماننــد اتاق هــای تمیــز آزمایشــگاهی و بیمارســتانی 
مــی باشــد . نــازل گوشــه و فرچــه مبلمــان از نــازل هــای جانبــی اســتاندارد ایــن محصــول 

مــی باشــد.

CV 30/1

    تعویض ساده ی برس

بــرس گــردان ایــن دســتگاه بــا کمــک موتــور مکنــده بســیار قــوی هــر نــوع زبالــه ای 
را بــه داخــل مخــزن هدایــت مــی کنــد همچنیــن ایــن قابلیت نظافــت فــرش و موکت 

را بــرای ایــن محصــول بســیار ســهل نمــوده اســت .

  
    دسترسی به تمامی فضاها

خرطومــی کــه در قســمت پشــت دســتگاه تعبیــه شــده اســت، بــه منظــور نظافــت 
فضاهایــی کــه دسترســی بــه آنهــا ســخت اســت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

CV 30/1 مشخصات فنی:
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن تخلیه

توان موتور
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

نشانگر وضعیت فیلتر
لوله مکش فلزی

خرطومی مکش جداشونده
نازل گوشه

نوع فیلتر
کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

48
207 / 20 . 7
5 . 5
1000
220 - 240
12
67
8 . 4
320 x 310 x 1220

Fleece

1 . 023 - 116 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

بــه منظــور دسترســی کامــل ایــن دســتگاه بــه فضــای زیــر انــواع لــوازم موجــود در محیــط دســته 
ایــن دســتگاه بــه طــور کامــل و تــا نــود درجــه خــم مــی شــود

12 1

2

دستگیره با ارتفاع قابل تنظیم84
دارای سپر محافظ
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BV جاروبرقی صنعتی کالس

ــک و  ــای کوچ ــت محیط ه ــرای نظاف ــی ب ــی صنعت ــتفاده از جاروبرق ــه اس ــد ب ــر نیازمن اگ
ــن انتخــاب  ــاد هســتید، جاروبرقــی صنعتــی مــدل BV 5/1 BP بهتری ــع زی دارای موان
ــم مخصوصــی کــه در پشــت آن  ــه وســیله فری ــرای شــما مــی باشــد. ایــن دســتگاه ب ب
تعبیــه شــده اســت ماننــد کولــه پشــتی توســط اپراتــور حمــل مــی شــود، تــا دسترســی 
ــتفاده در  ــرای اس ــول ب ــن محص ــد. ای ــر باش ــکان پذی ــز ام ــا نی ــن فضاه ــه کوچکتری ب
محیط هایــی ماننــد: ســینما، اتوبــوس، قطــار، هواپیمــا و یــا راه پله هــا ایــده آل اســت. 
سیســتمی مخصــوص بــه منظــور جریــان یافتــن هــوا بــر روی فریــم حمــل کننــده 
دســتگاه تعبیــه شــده اســت تــا از گــرم شــدن دســتگاه و یــا ایجــاد لــرزش، کــه بــرای 
اپراتــور مشــکل ســاز اســت، جلوگیــری کنــد. کلیــه عملکــرد ایــن جاروبرقــی بــه ســادگی 
و فقــط بــا اســتفاده از کنتــرل پنــل آن کــه بــر روی بنــد متصــل بــه کمــر کاربــر تعبیــه 
شــده اســت، کنتــرل مــی شــود. باتــری ایــن جاروبرقــی از نــوع لیتیــوم یــون مــی باشــد 
کــه دارای وزن کمتــر، طــول عمــر و مــدت کارکــرد بیشــتر و همچنیــن امــکان شــارژ ناقــص 

مــی باشــد.

    فریم مخصوص و ارگونومیک به منظور حمل دستگاه

طراحــی ارگونومیــک فریــم حمــل ایــن دســتگاه و سیســتم جریــان هــوای مخصوص 
آن از ایجــاد خســتگی بــرای اپراتــور حتــی در صــورت اســتفاده طوالنــی مــدت از 

دســتگاه نیــز جلوگیــری مــی کنــد.

    کاربری آسان

مزیــت دیگــر ایــن محصــول کارچــر، کنتــرل پنــل ســاده و کاربــری آســان آن اســت. 
همچنیــن شــاخص های عملکــرد دســتگاه بــر روی نمایشــگر کنتــرل پنــل آن قابــل 

رویــت اســت.

BV 5/1 Bp مشخصات فنی:
هوادهی

قدرت مکش
حجم مخزن زباله

توان موتور
ولتاژ

طول کابل
حداکثر سطح صدا

وزن
) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

طول خرطومی
لوله مکش تلسکوپی

فیلتر نایلونی قابل شستشو
نوع فیلتر

کد سفارش

l / s
mbar / kPa
l
W
V
m
db
Kg
mm

m

46
207 / 20 . 7
5
650
220 - 240
-
57
8 . 7
400 x 320 x 636

1 . 5

Fleece

1 . 394 - 219 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

BV 5/1 Bp

12 1

2
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جاروبرقی صنعتی دائم کار موتور توربینی کالس سوپر 

دستــــگاه جــــاروبرقی صنعتی دائــــم کار توربینــــی کلــاس سوپــــر کارچــر در 3 مــدل 
ارائـــه مــی گــردد کــه تــوان کارکــرد بــه صــورت 3 شــیفت و 24 ســاعته را دارنــد. ایــن 
جاروبرقــی مناســب بــرای صنایــع ســنگین نفــت و گاز، ســیمان، آهــن، فــوالد، نســاجی، 

خــودرو و ... مــی باشــند.

    فیلتر پلی استری نانو کربن

فیلتــر پلــی اســتر بــا الیــاف نانــو کربــن ایــن دســتگاه باعــث کمترین نیــاز به ســرویس 
و نگهــداری در ایــن دســتگاه شــده اســت. ایــن فیلتــر بــا یــک اهــرم تــکان دهنــده 

دســتی در مواقــع لــزوم نظافــت مــی گــردد.

    موتور بدون نیاز به سرویس و نگهداری

ــل اعتمادتریــن موتورهــای کارچــر  ــن و قاب ــی ایــن دســتگاه از کاراتری ــور توربین موت
آلمــان مــی باشــد و بــه لطــف تکنولــوژی توربینــی، موتــور دســتگاه تــوان کارکــرد 3 

شــیفت را دارد.

IV 100/40IV 100/55IV 100/75 مشخصات فنی:
هوادهی

توان موتور
حجم مخزن
توان مکش
کالس فیلتر

مساحت فیلتر
حداکثر سطح صدا

نوع موتور
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

l / s - m3 / h
W
l
mbar / kPa

m2

db
Ph / V / Hz
Kg
mm

139 / 500
4000
100

180 / 18

M

2 . 2
65
3 / 400 / 50
141
1220 x 670 x 1530
1 . 573 - 600 . 0

139 / 500
5500
100

280 / 28

M

2 . 2
79
3 / 400 / 50
155
1220 x 670 x 1530
1 . 573 - 700 . 0

153 / 550
7500
100

 330 / 33

M

3
72
3 / 400 / 50
256
1280 x 690 x 1820
1 . 573 - 800 . 0

دارای نشان دهنده وضعیت فیلتر
قابلیت تبدیل مکش به دمندگی باد

لوازم جانبی Anti static )ضد الکتریسیته ساکن(

IV 100/75
IV 100/55
IV 100/40

1

2

12
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جاروبرقی صنعتی دائم کار موتور توربینی کالس میانی

ایــن جاروبرقــی صنعتــی آب و خــاک دارای موتــور توربینــی کارچــر آلمــان مــی باشــد کــه 
تــوان کار بــه صــورت 24 ســاعته و 3 شــیفت را دارد. ایــن جاروبرقــی قابلیــت طراحــی 
و ارائــه بــا 2 یــا 3 موتــور صنعتــی AC را نیــز دارد کــه در ایــن حالــت تــوان کارکــرد بــه 

صــورت صنعتــی و کارکــرد 3 ســاعت مــداوم و بــدون وقفــه را خواهــد داشــت.

IV 60/30
IV 60/36-3
IV 60/24-2

    تکان دهنده فیلتر دستی

ــای  ــه ه ــرده و هزین ــاال ب ــر را ب ــر فیلت ــتگاه عم ــر دس ــتی فیلت ــده دس ــکان دهن ت
ــد. ــی ده ــش م ــتگاه را کاه ــداری دس نگه

 
    مخزن نگهداری نازل ها و لوازم جانبی

 
ســبد بــزرگ لــوازم جانبــی طراحــی شــده روی شاســی فلــزی دســتگاه، جایگاهــی 

بســیار مناســب و ایمــن بــرای نگهــداری لــوازم جانبــی فراهــم کــرده اســت.

IV 60/24-2IV 60/36-3IV 60/30 مشخصات فنی:
هوادهی

توان موتور
حجم مخزن
توان مکش
کالس فیلتر

مساحت فیلتر
حداکثر سطح صدا

نوع برق مصرفی
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

l / s / m3 / h
W
l
mbar / kPa

m2

db
Ph / V / Hz
Kg
mm

112 / 403
2400
60

235 / 23 . 5

M

2 . 3
73
1 / 220 / 50
70
870 x 640 x 1410
1 . 573 - 200 . 0

168 / 605
3600
60

235 / 23 . 5

M

2 . 3
73
1 / 220 / 50
72
870 x 640 x 1410
1 . 573 - 300 . 0

68 / 244 . 8
توربینی - 3000
60

286 / 28 . 6

M

2 . 3
75
3 / 400 / 50
96
870 x 640 x 1650
1 . 573 - 500. 0

نشان دهنده وضعیت فیلتر
حالت چرخش معکوس موتور برای دمنده باد

بدنه بسیار مقاوم و مستحکم
بدنه آنتی استاتیک

1

2

12
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جاروبرقی صنعتی ضد انفجار دائم کار 

ــا اســتاندارد ضــد انفجــار مناســب بــرای کارکــرد در محیــط هــای  جاروبرقــی صنعتــی ب
مســتعد انفجــار از نــوع Z22 مــی باشــد. بــه دلیــل نــوآوری کارچــر در طراحــی ایــن نــوع 

از موتــور هــا ایــن دســتگاه تــوان کارکــرد بــه صــورت دائــم کار را دارد.

    2 ورودی مختلف برای دو نوع منطقه مستعد انفجار

در مناطــق  Z22 و Z22+h کاربــر مــی توانــد هــر یــک از ورودی هــای مختــص بــه آن 
منطقــه را انتخــاب بکنــد.

    موتور قدرتمند با خروجی باد فشار قوی

موتــور قدرتمنــد و دائــم کار دســتگاه بــه همــراه خروجــی بــاد فشــار قــوی و فیلتــر 
کالس M، از ایــن دســتگاه یــک جاروبرقــی ایــده ال بــرای محیط هــای مســتعد انفجــار 

ســاخته اســت.

IVC 60/12-1 Ec H Z22IVC 60/30 Ap M Z22 مشخصات فنی:
هوادهی

توان موتور
حجم مخزن
توان مکش
کالس فیلتر

مساحت فیلتر
حداکثر سطح صدا

نوع موتور
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

l / s / m3 / h
W
l
mbar / kPa

m2

db
Ph / V / Hz
Kg
mm

62 . 5 / 225
2400
60

244 / 24 . 4

H

0 . 95
76
1 / 220 / 50
59
970 x 690 x 995
1 . 576 - 103 . 0

68 / 244
3000
60

286 / 28 . 6

M

1 . 9
77
3 / 400 / 50
95
970 x 690 x 1240
1 . 576 - 106 . 0

بدنه بسیار مقاوم و مستحکم
بدنه آنتی استاتیک

تکان دهنده فیلتر دستی 

IVC 60/30 Ap M Z22
IVC 60/12-1 Ec H Z22

1

2

12
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کاربری جاروبرقی های صنعتی کارچر در صنایع و بخش های گوناگون



90

فهرست مدل های فرش و موکت شوی                                   صفحه

92                                                                                  Puzzi 10/2 Adv

92                                                                                         Puzzi 10/1

93                                                                                     BRC 30/15 C

94                                                                                        BRC 40/22

جاروبرقی های صنعتی

یــک جاروبرقــی صنعتــی حرفــه ای عــاوه بــر قــدرت مکــش بایــد ویژگــی هــای دیگــری نیــز داشــته باشــد. جاروبرقــی هــای صنعتــی KARCHER عــاوه بــر قــدرت مکــش دارای 
طراحــی زیبــا، پایــداری کامــل، سیســتم فیلتراســیون کامــل، بدنــه ســبک ومســتحکم و جابجایــی آســان مــی باشنـــد. از دیگـــر ویژگــی هــای مهــم جاروبرقــی هــای        نــازل هــای 

بســیار حرفــه ای مــی باشــد کــه بــه کاربــر ســرعت عملکــرد و کیفیــت نظافــت را ارائــه مــی دهــد ..

فرش و موکت شوی

دســتگاه هــای فــرش و موکــت شــوی KARCHER بــرای شستشــوی کامــل و عمیــق ایــن ســطوح در مــکان هایــی نظیــر هتــل هــا، ســازمان هــا، ســالن هــای آمفــی تئاتــر، مســاجد و 
... کــه پرتــردد مــی باشــند، بســیار مناســب هســتند. ایــن دســتگاه هــا بــا قــدرت بــاالی مکــش تمــام آلودگــی را از عمــق فــرش و موکــت بیــرون مــی کشــند. ایــن دســتگاه هــا بــا 

اســتفاده از نــازل هــای مخصــوص مــی تواننــد شستشــوی مبلمــان را نیــز انجــام دهنــد و بــه همیــن جهــت بــرای توشــویی اتومبیــل هــم کاربــرد دارنــد.



 دســتگاه هــای فــرش و موکــت شــوی کارچــر در دو ســبک مختلــف طراحــی مــی گردنــد. گــروه اول همچــون مــدل BRC 30/15 C، دســتگاه هایــی هســتند کــه بــرای شستشــوی فــرش و 
یــا موکــت از بــرس هــای مخصــوص تعبیــه شــده در قســمت زیریــن دســتگاه و سیســتم مکنــده ی در امتــداد آن اســتفاده مــی نماینــد. بدیــن معنــی کــه بــرای نظافــت ســطح کافــی اســت 

از روی آن ســطح عبــور کنیــد تــا دســتگاه ســطح را بــا کمــک آب و مــاده شــوینده بــرس زده و ســپس قســمت مکنــده، عمــل جمــع آوری آب و آلودگــی هــا را انجــام دهــد. 
گــروه دیگــر دســتگاه هــای فــرش و موکــت شــوی مــدل هــای ســری PUZZI مــی باشــند کــه از نــازل هــای دســتی بــرای شستشــوی ســطح اســتفاده می نماینــد. بدیــن ترتیــب کــه 
بــرای نظافــت فــرش، موکــت یــا مبلمــان مــورد نظــر، کافــی اســت نــازل مربوطــه را روی ســطح حرکــت دهیــد و عمــل پاشــش آب و مــاده شــوینده و خشــک کنــی را بــا دکمــه هــای 

مربوطــه کنتــرل نماییــد. 
برای هر دو گروه از دستگاه های مذکور لوازم جانبی گوناگونی طراحی شده است تا شستشو در سطوح مورد نظر را تسهیل و تسریع نمایند. 
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        Puzzi دستگاه های فرش و مبل شوی کالس

دســتگاه هــای فــرش و مبــل شــوی کالس Puzzi 10 بــا اســتفاده از سیســتم پاشــش 
مواد شوینده و مکــــش پرقــــدرت، شستشــــوی بسیــــار بـــا کــــیفیتی بـــرای فــــرش، 
مــــوکت و مبــــلمان ارائــــه مــی دهنــد. طراحــی ایــن مــدل هــا بــه گونــــه ای اســـت کــه 
قــــدرت مــــانور بالـــایی دارنــد و مــی تواننــد زیــر میــز و مبلمــان را نیــز تمیــز کننــد. 
قابلیــــت اتصــال نــازل هــای حرفــــه ای و متنــوع از دیـــــگر ویژگــی هــای ایـــــن ســــری 

مــی باشــد. ایــن ســری بــرای کار روزانــه و صنعتــی طراحــی شــده اســت.

    طراحی ویژه بدنه 

قابلیت قرارگیری سیم برق بر روی بدنه
قابلیت تعویض آسان و سریع نازل ها

    قابلیت اتصال برس چرخان

مــدل Puzzi 10/2 قابلیــت اتصــال نــازل PW 30/1 را دارد. ایــن نــازل بــرس رولــی 
چرخــان دارد کــه ســرعت نظافــت فــرش و موکــت را تــا حــد زیــادی افزایش مــی دهد. 

Puzzi 10/2 AdvPuzzi 10/1 مشخصات فنی:
پهنای مکش

کارایی
فشار پاشش مواد شوینده
دبی خروجی مواد شوینده

جریان هوا
حجم مخزن آب تمیز

حجم مخزن آب کثیف
توان موتور مکنده
توان پمپ پاشنده

ولتاژ
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

mbar
m2 / h
bar
l / Min
l / s
l
l
W
W
V / Hz
Kg
mm

220
30 - 45
2
2
54
10
9
1250
80
220 / 50
11 . 5
705 x 320 x 435
1 . 193 - 120 . 0

220
20 - 25
1
1
54
10
9
1250
40
220 / 50
10 . 7
705 x 320 x 435
1 . 100 - 130 . 0

سیستم کف زدایی داخل مخزن آب کثیف
موتور وکیوم قدرتمند و کم صدا

قابلیت جدا شدن مخزن آب کثیف

دسته کمکی اضافه برای سهولت کارکرد
)Puzzi 10/2( دارای مخزن مخصوص برای نصب قرص های شوینده

PW30 خروجی  مخصوص اتصال برس چرخان مدل

Puzzi 10/2 Adv
Puzzi 10/1

1

2

12

(Puzzi 10/2)
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 BRC دستگاه فرش و موکت شوی کالس

ــوب  ــای محب ــتگاه ه ــی از دس ــدل BRC 30/15 یک ــوی م ــت ش ــرش و موک ــتگاه ف دس
شــرکت KARCHER مــی باشــد کــه بــه وســیله بــرس غلطکــی خــود شستشــوی عمیــق 
و کاملــی را ایجــاد مــی کنــد. ایــن مــدل دارای مکنــده ی صنعتــی بســیار قــوی مــی باشــد 
کــه آلودگــی هــا را از عمــق تــار و پــود فــرش و موکــت بیــرون مــی کشــد و رطوبــت را 

تــا حــد زیــادی جمــع کــرده و فــرش و موکــت را خشــک مــی کنــد.

BRC 30/15 C   

    شستشوی و خشک کردن کامل و یکدست

پرزهــای بلنــد بــرس دســتگاه نظافــت عمیقــی را بــر روی فــرش و موکــت انجــام 
مــی دهــد.

انعطــاف پذیــری بــرس و تنظیــم اتوماتیــک فشــار بــرس، نظافــت و تمیــزی 
یکدســت و یکپارچــه ای را در ســطح فــرش و موکــت ایجــاد مــی کنــد.

    ابعاد مناسب

ابعاد مناسب این مدل قدرت مانور باالیی به این دستگاه داده است.
دسته تا شوی این مدل جابجایی و نگهداری از دستگاه را آسان کرده است.

BRC 30/15 C مشخصات فنی:
قدرت مکش

کارایی
فشار پاشش مواد شوینده

دبی پاشش مواد شوینده
عرض برس

عرض خشک کن
مخزن آب تمیز/آب کثیف

توان موتور مکنده
توان موتور برس

نوع جریان برق ورودی
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

mbar
m2 / h
bar
l / Min
mm
mm
l
W
W
V / Hz
Kg
mm

300
150
3 . 5

 1
270
315
15 / 17
1130
80
220 / 50
36
920 x 360 x 750
1 . 008 - 057 . 0

قابلیت شستشو، آب کشی و خشک کردن تا 95 درصد و کارکرد بسیار آسان و راحت از ویژگی های بارز این دستگاه است.

1

2

12



فرش و موکت شوی صنعتی

تی
نع

ص
ی 

شو
ت 

وک
و م

ش 
فر

94

  چرخش برس در زوایای مختلف

چرخــش بــرس در زوایــای مختلــف باعــث شــده اســت ایــن دســتگاه قابلیــت مانــور 
بســیار باالیــی داشــته باشــد و حتــی زاوایــای 90 درجــه را نیــز بتوانــد شستشــو 

و خشــک نمایــد.

   حالت شستشوی اقتصادی

ــا فعــال کــردن حالــت اکــو ECO ایــن دســتگاه در بهینــه تریــن حالــت مصــرف  ب
انــرژی و مصــرف آب قــرار مــی گیــرد و بــا کمتریــن صــدای ممکــن عمــل شســتن و 

خشــک نمــودن فــرش و موکــت را انجــام مــی دهــد.

فرش شوی صنعتی فرمان پذیر

ــوآوری  ــی و ن ــن طراح ــزه بهتری ــده جای ــدل BRC 40/22 برن ــوی م ــرش ش ــتگاه ف دس
صنعتــی در ســال 2016 در نمایشــگاه ISSA INTER CLEAN در آمســتردام هلنــد 

شــد .
ایــن فــرش شــوی تنهــا فــرش شــوی صنعتــی در دنیــا مــی باشــد کــه در حیــن حرکــت 
ــگام  ــه  را دارد . در هن ــا 200 درج ــرس ت ــه ب ــر زاوی ــان و تغیی ــش فرم ــت چرخ قابلی
شستشــو بــا ایــن دســتگاه نیــازی بــه حرکــت بــه عقــب نیســت و در حیــن حرکــت بــه جلــو 
بــا ســرعت بســیار مناســبی عمــل شستشــو و خشــک شــدن بــه صــورت همزمــان انجــام 

مــی گیــرد .

BRC 40/22

    محل قرارگیری کابل برق

ــرای  ــل ب ــردن کاب ــار ک ــتای مه ــی در راس ــای کابل ــتگاه ه ــردن دس ــگام کار ک در هن
جلوگیــری از مزاحمــت آن نیــاز بــه مــکان مناســبی بــرای قرارگیــری کابــل  مــی باشــد 
کــه ایــن دســتگاه بــه صــورت بســیار مناســبی ایــن مشــکل را حــل نمــوده اســت .

   نصب ، نگهداری و نظافت آسان برس

بــرای شستشــوی بــرس و جــا زدن آن بــه هیــچ ابــزاری نیــاز نیســت فقــط کافــی 
اســت کــه اهــرم بــرس را بــه ســمت داخــل فشــار داده و بــرس را بــرای شستشــو 

از دســتگاه جــدا نماییــد.

1234
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BRC 40/22

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

مشخصات فنی:
قدرت مکش

کارایی
فشار پاشش مواد شوینده

دبی پاشش مواد شوینده
عرض برس

عرض خشک کن
مخزن آب تمیز/آب کثیف

توان موتور مکنده
توان موتور برس

نوع جریان برق ورودی
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

320
900
7
2
400
480
22/19
1119
400
220
45 . 5
889 x 470 x 1118
1 . 008 - 062 . 0

mbar
m2 / h
bar
l / Min
mm
mm
l
W
W
V / Hz
Kg
mm

فرمان پذیری و تغییر زاویه برس
تنظیم فشار برس روی زمین

حرکت رو به جلو در حین شستشو
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فهرست مدل های بخارشوی صنعتی                                        صفحه

 98                                                                                            SGV 8/5

98                                                                                            SGV 6/5

جاروبرقی های صنعتی

یــک جاروبرقــی صنعتــی حرفــه ای عــاوه بــر قــدرت مکــش بایــد ویژگــی هــای دیگــری نیــز داشــته باشــد. جاروبرقــی هــای صنعتــی KARCHER عــاوه بــر قــدرت مکــش دارای 
طراحــی زیبــا، پایــداری کامــل، سیســتم فیلتراســیون کامــل، بدنــه ســبک ومســتحکم و جابجایــی آســان مــی باشنـــد. از دیگـــر ویژگــی هــای مهــم جاروبرقــی هــای        نــازل هــای 

بســیار حرفــه ای مــی باشــد کــه بــه کاربــر ســرعت عملکــرد و کیفیــت نظافــت را ارائــه مــی دهــد ..

بخارشوی صنعتی 

دســتگاه بخارشــوی مکنــده دار KARCHER بــا قابلیــت مکندگــی قــادر بــه شستشــو و خشــک کــردن هــم زمــان ســطوح مختلــف مــی باشــد. نــازل هــای بســیار حرفــه ای ایــن دســتگاه 
قـابلیـت شستشـــوی سطـوحی نـظیـر دیـوار، شیـشه، مبـل، فـرش و ... را بـه ایـن دستــگاه داده اسـت. ایـن دستـگاه بـا وجـود قـابلیت پاشـش بخـار بـا فشــار بـالـا قـادر اسـت 

در مــکان هایــی کــه نبایــد از مــواد شــوینده اســتفاده کــرد نیــز بســیار کارآمــد عمــل نمایــد.



 اگر به دنبال نظـــافت سخـــت ترین آلودگی هـــا از روی انواع مختلف سطـــوح از جمله سطـــوح سخت، سطوح ساخته شده ازاستیـــل، سطـــوح شیشـــه ای و یا امـــور نـظافتـــی مربوط 
بــه آشپـزخـــانه و یـــا سیســتم هــای صنعتــی هســتید، بخارشــوی هــای صنعتــی ســری SGV کارچــر پاســخگوی تمــام نیازهــای شــما خواهــد بــود. زمانــی کــه از حالــت کارایــی بهینــه 
اســتفاده مــی کنیــد دســتگاه کارایــی بهینــه و مطلــوب و در عیــن حــال بیشــترین صرفــه جویــی در انــرژی را خواهــد داشــت. ایــن دســتگاه در بســیاری از مــوارد بهتریــن نتیجــه را 
در انجــام امــور نظافتــی حتــی بــدون اســتفاده از مــواد شــوینده مــی توانــد ارائــه دهــد. سیســتم مبتکرانــه تمیــز شــدن خــودکار خــود دســتگاه، بــه شــکل مناســبی آلودگــی هــای 

درون دســتگاه را پــاک کــرده و زمــان ســرویس دهــی دســتگاه را افزایــش مــی دهــد.  
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SGV بخارشوی صنعتی مکنده دار کالس

بخارشــوی هــای صنعتــی کالس SGV شــرکت KARCHER دارای موتــور مکنده صنعتی 
ــا قابلیــت پاشــش بخــار ، مــواد شــوینده و آب داغ مــی باشــند کــه  آب و خــاک همــراه ب
امــکان شستشــو و خشــک کــردن ســطوح مختلــف را بــه ایــن دســتگاه هــا داده اســت. 
نــازل هــای بســیار حرفــه ای ایــن بخارشــوی هــا کار کــردن بــا ایــن دســتگاه هــا را بســیار 
آســان ســاخته اســت و کیفیــت باالیــی از نــــظافت را ارائــه مــی دهنــد. ایــن دستــــــگاه هــا 
قابلیت شستشــوی ســــطح کف ) ســنگ، ســرامیک، لمینت، کفپوش و ... (، دیوار، شیشــه، 

ســطوح فلــزی و چوبــی، فــرش، موکــت، مبلمــان و ... را دارد.

    کاربری بسیار آسان  

ــرای  ــا یــک دکمــه کــه یادگیــری را ب ــات ب قابلیــت کنتــرل تمــام برنامه هــا و امکان
کاربــر آســان مــی کنــد و ســرعت عمــل را بــاال مــی بــرد.

ــریح  ــر تش ــرای کارب ــنی ب ــه روش ــتگاه را ب ــرد دس ــه عملک ــی ک ــای نمایش آیکون ه
مــی کنــد.

    دسته ی دارای ماشه و دکمه های کنترل  

ــته  ــش ( از روی دس ــوینده و مک ــواد ش ــار، م ــا )بخ ــام عملکرد ه ــل تم ــرل کام کنت
ــه ارمغــان مــی آورد. ــور ب ــرای اپرات ــوب و آســانی را ب کارکــرد مطل

    طراحی کامال حرفه ای

دارای سیســتم خودنظافتــی بــرای تمیــز کــردن اتوماتیــک لولــه خرطومــی و 
پمــپ هــــا، بــا استــــــفاده از ایـــــن حالــت دستــــگاه به حالــــت اولیــــــه کارخانــــه 

بـــــر مــی گــردد.
دارای سیستم جلوگیری از پخش گاز های ناشی از مواد شوینده

دارای سیســتم Eco Efficiency کــه مصــرف انــرژی و صــدای کارکــرد دســتگاه 
را بســیار کاهــش مــی دهــد.

    طراحی محفظه نگهداری تجهیزات و نازل ها روی بدنه دستگاه

ــری  ــرای قرارگی ــی ب ــه جایگاه ــد ک ــی باش ــه ای م ــه گون ــتگاه ب ــه دس ــی بدن طراح
تمــام نازل هــا و تجهیــزات در درون بدنــه تعبیــه شــده اســت.

SGV 8/5
SGV 6/5
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جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

بخار خروجی این دستگاه دائم کار و بدون توقف می باشد و بویلر دستگاه به وسیله یک مخزن رزرو دائما پر می گردد.
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SGV 8/5 SGV 6/5

مشخصات فنی:
7 . 5
6
3000
220
5
39
640 x 495 x 965

1 . 092 - 000 . 0

تجهیزات همراه دستگاه : 

طول کابل
فشار بخار

توان دستگاه
ولتاژ

حجم مخزن رزرو آب
وزن دستگاه بدون لوازم

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

ابعاد خرطومی با دسته
لوله های بخار

نازل کف
نازل دستی شیشه و دیوار

نازل گوشه ها ، فرچه مخصوص
کد سفارش

7 . 5
8
3000
220
5
40
640 x 495 x 965

1 . 092 - 010 . 0

m
bar
W
V
l
Kg
mm

نظافت آسان با استفاده از نازل های مختلف
سیستم پاشش بخار به همراه آب گرم

Esay Operation دارای کلید

  Esay Operation دارای کلید
سیستم خود تمیز کننده خرطومی و نازل ها

)eco( پاشش مواد شوینده و حالت کارکرد بهینه
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فهرست مدل های سایر محصوالت                               صفحه

102                                                                                IB 7/40 Classic

103                                                                                BR 47/35 ESC

104                                                                                                CB 3

                                           

KARCHER سایر محصوالت

شــرکت KARCHER گســتره ی وســیعی از محصــوالت نظافــت صنعتــی وحرفــه ای را تولیــد مــی کنــد. در ادامــه چنــد دســته از محصــوالت تخصصــی ایــن شــرکت معرفــی مــی گــردد. 
دستـــگاه DRY ICE BLAST کــه بــه وســیله یــخ خشــک و بــا کاهــش شــدید دمــای سطــــوح آلودگــی را پــاک مــی کنــد. ایــن دســتگاه در مــواردی کــه استــــفاده از آب مــی توانــد 
آســیب زا باشــد نظیــر صنایــع الکترونیــک کاربــرد دارد. یکــی دیگــر از دســتگاه هــای  شــرکت KARCHER پلــه برقــی شــوی مــی باشــد. ایــن دســتگاه بــا تکنولــوژی پیشــرفته جــزء 
معــدود دســتگاه هایــی اســت کــه قــادر بــه شستشــوی مرطــوب انــواع پلــه برقــی مــی باشــد. دســتگاه کارواش دروازه ای اتوماتیــک نیــز از دیگــر تولیــدات ایــن شــرکت اســت کــه 

بــا تکنولــوژی رباتیــک هوشــمند خــود قــادر بــه شستشــو و خشــک کــردن کامــل هرنــوع اتومبیلــی مــی باشــد.
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مزایای شستشو فشارقوی یخ خشک کارچر

مزایای دستگاه پله برقی شوی کارچر

مزایای کارواش اتوماتیک دروازه ای کارچر

شستشوی بدون نیاز به باز کردن قسمت های مختلف دستگاه یا قطعه مورد نظــر
ــودن  ــرویس ب ــارج از س ــان خ ــش زمــ ــو و کاهــ ــاال در شستش ــیار ب ــرعت بس س

ــر ــورد نظ ــین م ــا ماش ــگاه ی دستــ
دوستدار محیط زیست به دلیل عدم استفاده از ماده شیمیایی

بدون هیچ گونه پسماند یا آلودگی 
بدون هیچ گونه آسیب رسانی به سطح و یا قطعه مورد نظر

دســتگاهی کامــا حرفــه ای بــرای شستشــوی پلــه برقــی. ســرعت و کیفیــت بــاالی                                                 
ــی،  ــه برق ــده پل ــد کنن ــف تولی ــای مختل ــا برنده ــب ب ــای متناس ــرس ه ــت، ب نظاف
عــدم آســیب رســانی بــه تجهیــزات برقــی و موتــور، خشــک کنندگــی همزمــان بــا 

شستشــو و ... برخــی از مزایــای ایــن دســتگاه مــی باشــند. 

کارواش اتوماتیــک دروازه ای کارچــر سیســتمی کامــل بــرای شستشــوی و خشــک 
ــی  کنــی تمــام قســمت هــای اتومبیــل مــی باشــد کــه دارای برتــری هــای فراوان
نســبت بــه برندهــای دیگــر مــی باشــد کــه در ادامــه بــه برخــی اشــاره مــی نماییم:

امکان تنظیم برنامه های مختلف شستشوی سریع و استاندارد
امکان در نظر گرفتن سیستم خشک کن برای کناره ها و سقف

امکان شستشوی قسمت زیرین اتومبیل
سیستم شستشوی رینگ اتومبیل

سیستم تشخیص ابعاد اتومبیل 
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دامنــه محصــوالت کارچــر بســیار گســترده بــوده و بســیاری از محصــوالت آن در ایــن کاتالــوگ معرفــی نشــده اســت. دســتگاه هــای تصفیــه آب، ترولــی هــا و سیســتم هــای نظافتــی 
دســتی، مــواد شــوینده خــاص، دســتگاه های قطعــه شــوی، لباس هــای کار نظافــت صنعتــی، کارواش هــای اتوماتیــک دروازه ای اتوبــوس و کامیــون، دســتگاه های آب شــیرین کن و 
... از جملــه دســتگاه هایــی اســت کــه در ایــن کاتالــوگ ارائــه نگردیــده اســت. امــا در ادامــه برخــی از دســتگاه هــای خــاص نظافــت صنعتــی کارچــر کــه توســط شــرکت کارن تجــارت 

ارائــه مــی گردنــد از جملــه دســتگاه شستشــو فشــارقوی یــخ خشــک، دســتگاه شستشــوی پلــه برقــی و دســتگاه کارواش اتوماتیــک خودروهــای ســواری معرفــی مــی شــوند.   
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شستشوی فشار قوی یخ خشک
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 ICE BLAST دستگاه شستشــوی فشار قــوی یخ خشک
کالس کامپکت

ــی 80  ــا منف ــطوح ت ــای س ــردن دم ــم ک ــا ک ــک ب ــخ خش ــوی ی ــار ق ــش فش ــتم پاش سیس
ــا ســطح را مرطــوب   ــه ســطح آســیبی برســاند و ی ــه ب ــدون اینک ــراد ب درجــه ســانتی گ
نمایــد تمامــی کثیفی هــای چســبنده از نــوع چربــی و جــرم هــا را کامــال تمیــز مــی کنــد. 
ایــن تکنولــوژی بــرای نظافــت در صنایــع مخابــرات، چــاپ، الکترونیــک و بــه طــور کلــی 
ــیار  ــد بس ــر باش ــیب پذی ــت آس ــه رطوب ــبت ب ــطح نس ــه س ــرایطی ک ــر ش ــت در ه نظاف

کارگشــا مــی باشــد.

    کنترل پنل بسیار ساده و قابل فهم

اعــداد روی صفحــه نمایــش دســتگاه بــزرگ و خوانــا مــی باشــند و کنترل پنل دســتگاه 
بســیار ســاده و قابــل فهــم می باشــد.

    تخلیه یخ خشک باقی مانده در مخزن به صورت اتوماتیک 

یــخ خشــک اضافــه کــه در اتمــام کار در مخــزن دســتگاه باقــی مانــده اســت بــه وســیله 
فشــردن یــک دکمــه از دســتگاه خــارج مــی شــود و از یــخ زدن قطعــات داخلــی دســتگاه 

جلوگیــری بــه عمل مــی آید.

IB 7/40 Classic مشخصات فنی:
نوع جریان برق ورودی

توان کاری
جنس بدنه

فشار هوا
جریان هوا

سطح صدای کارکرد
ظرفیت مخزن یخ خشک
قطر دانه های یخ خشک

مصرف یخ خشک
طول کابل

وزن
 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه

کد سفارش

V / Hz
kW

bar / Mpa
m3 / min
db
Kg
mm
Kg / h
m
Kg
mm

220 / 50
0 . 6
استیل
2 - 10 / 0 . 2 - 1
0 . 5 - 3 . 5

 99
15
3
15 - 50

 7
69
768 x 510 x 1100
1 . 574 - 001 . 0

کنترل به وسیله تفنگی
جدا کننده آب  و روغن

IB 7/40 Classic

1

2

12
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پله برقی شوی صنعتی
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دستگاه پله برقی شوی صنعتی         

دســتگاه پلــه برقــی شــوی صنعتــی در هنــگام کارکــرد پلــه هــا روی پاییــن تریــن و یــا 
باالتــــرین پــــــله قــرار مــی گیــرد و بــــا عبــور پلــه هــا از زیــر بــرس دستــــگاه، تمــــامی 
ــام  ــگاه تم ــن دستــ ــرز دار ایــ ــرس هــای پ ــد. ب ــه هــا شستشــو و خشــک مــی گردن پل
شــیارهای پلــه برقــی را پوشــش داده و شستشــوی عمیقــی را حاصــل مــی کنــد و 

ــه مــی گــردد. ــرس هــای مخصــوص آن ارائ ــه برقــی ب ــد پل ــا برن متناســب ب

BR 47/35 ESC

    شستشوی همراه با خشک کن 100 درصد 

ایــن دســتگاه از معــدود دســتگاه هــای مخصــوص پلــه برقــی مــی باشــد که علــی رغم 
اســتفاده از آب هنــگام شستشــو، آســیبی بــه موتورهــای پلــه برقــی نمــی رســاند و 
ایــن ویژگــی را مرهــون موتــور هــای بســیار قــوی خــود بــرای مکــش و سیســتم تیغــه 

الســتیکی مکــش خــاص کارچــر مــی باشــد.
  

     برس های مخصوص شیار پله برقی

فرچــه هــا و یــا بــرس هــای مخصــوص ایــن دســتگاه طــوری عمــل مــی نماینــد کــه 
بــه راحتــی وارد شــیارهای پلــه برقــی  مــی گردنــد و مکانیــزم عملکــرد آنهــا طــوری 
اســت کــه زبالــه هــای درشــت چســبیده شــده بــه ســطح پلــه برقــی را بــه راحتــی 

از ســطح آن جــدا مــی کننــد.

BR 47/35 ESC مشخصات فنی:
عرض کاری برس
عرض خشک کنی

حجم مخزن تمیز / کثیف
دور برس

توان موتوربرس
توان موتور مکش
حداکثر سطح صدا

ولتاژ
وزن

 ) L x  W  x H ( ابعاد دستگاه
کد سفارش

mm
mm
l
rpm
W
W
db
V
Kg
mm

470
470
35 / 35
870 - 1090
1100
800
75
220
90
1200 x 670 x 1100
1 . 310 - 109 . 0

نظافت و شستشوی پله برقی در هنگام روشن بودن پله ها
همراه با برس استاندارد و برس مخصوص کندن زباله های چسبنده روی پله ها 

موتور مکش قدرتمند برای مکش آب کثیف

1

2
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کارواش اتوماتیک دروازه ای

  CB 3 کارواش اتوماتیک کالس

کارواش های کالس CB 3 دارای سرعــــت کاری بسیــــار باال، انعطاف پذیری بــــاال )برنامه 
هــای مختلــف کاری( و مصــرف بســیار کــم آب، مــواد شــوینده و انــرژی مــی باشــند. ایــن 
ســری کامــال اتوماتیــک مــی باشــد و بــا سنســورهای متعــدد و برنامــه هوشــمند، اتومبیــل 

را بــه طــور کامــل شستشــو و خشــک مــی کنــد.

    کنترل کامل 

سری CB3 دارای کنترل و قابلیت برنامه ریزی کامل می باشد و حتی امکان اتصال 
به KARCHER FLEET را نیز دارد.

    شستشوی کامل رینگ و کاهش مصرف آب

ایــن ســری از کارواش هــای اتوماتیــک KARCHER دارای سیســتم شستشــوی 
اتوماتیــک رینــگ و قالپــاق خــودرو مــی باشــند و بــا اســتفاده از سیســتم کاهــش 
ــا  ــایر مدل ه ــه س ــبت ب ــرف آب را نس ــد مص ــد 15 درص ــته ان ــرف آب توانس مص

کاهــش دهنــد.

    قرارگیری پمپ در درون سیستم

ــی 1300 لیتــر در ســاعت  ــار فشــار و دب پمــپ قدرتمنــد ایــن مــدل دارای 70 ب
مــی باشــد کــه در درون سیســتم و تجهیــزات قــرار گرفتــه اســت و نیــاز بــه اتــاق 

جداگانــه بــرای قرارگیــری پمــپ فشــار قــوی نیســت.
 

    برنامه شستشوی سریع و خشک کن 100 درصد

ایــن مدل هــا قابلیــت شستشــوی ســریع بــرای ماشــین هایی بــا گــرد و خــاک 
کــم را دارنــد. همچنیــن سیســتم خشــک کــن 100 درصــدی ایــن دســتگاه بــرای 

ــی دارد. ــیار مطلوب ــرد بس ــل  عملک ــار اتومبی ــقف و کن س

CB 3
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کارواش اتوماتیک دروازه ای

جدول مشخصات فنی و تجهیزات 

شستشــوی تمامــی قســمت های خــودرو بــه وســیله ربــات تشــخیص موقعیــت خــودرو انجــام مــی گیــرد و مراحــل روشــویی، زیــر شــویی و قالپــاق شــویی در حالــت شستشــوی 
نرمــال فقــط در6 دقیقــه انجــام مــی گیــرد.
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CB 3 23/3CB 3 25/3CB 3 28/3

مشخصات فنی:
2300
3215
4 - 6
50

 8
16
3 / 400 / 50

2500
3415
4 - 6
50

 8
16
3 / 400 / 50

2800
3715
4 - 6
50

 8
16
3 / 400 / 50

ارتفاع شستشو
ارتفاع دستگاه

فشار آب ورودی
دبی آب ورودی

توان بدون خشک کن کناره
توان دستگاه با خشک کن کناره

نوع برق مصرفی

mm
mm
bar
l / min
kW
W
Ph / V / Hz

پرزهایانعطافپذیربرسها
کاراییباالیتشخیصیسنسورها

سیستمخشککنقدرتمند

پاشش پرفشار همه جانبه آب
سیستم کارآمد شستشوی چرخ ها

سیستم پاشش کف غلیظ

ویژگی  های مشترک در سه مدل :



جایگاه کارچر آلمان

جایگاه شرکت های مختلف در عرصه جهانی و سهم آنها از بازار یکی از اصلی تـرین فاکتورهای مد نظر مصرف کننـدگان در انتخاب محصـول مـورد نظــرشـان می باشـد. همچنیـن امـروزه شرکت هـای 
مختلف با ارائه آمارهای ساالنه خود و انتشار آنها در فضای اینترنت به روشنی به تبیین جایگاه خود می پردازند. کارچر آلمان نیـز به عنــوان بــزرگترین و معتــبرترین تولید کنـنده انــواع 
دستگاه های نظافــت صنعتی در سطح جهان آمارهای مربوط به هر سال خود را بر روی وب سایت خود منتشر می کند.) به منظور دسترسی بــه این اطالعات می توانید بــه وب سایــت رسمی 

شرکت کارچر و یا وب سایت شرکت کارن تجارت مراجعه کنید.( ما نیز در این نوشتار قصد داریم به طور مختصر درباره عملکرد کارچر در سال 2016 اطالعاتی در اختیار شما قرار دهیم. 

جایگاه برند کارچر
ــای  ــی ه ــان کمپان ــاوت می ــه تف ــت ک ــی اس ــم های ــن آیت ــی از مهمتری ــد یک ارزش برن
مختلــف را نشــان مــی دهــد. دربــاره کارچــر آلمــان جالــب اســت بدانیـــد کــه این شــرکت 
جایــــگاه 60 را در بیــــن 100 برنــد برتــر آلمانــی دارا مــی باشــد، کــه البتــه حضــور در 
ایــن جایــگاه بــا توجــه بــه قــدرت کــم نظیــر صنایــع آلمانــی و همچنیــن زمینــه کاری خاص و 

محــدود کارچــر آلمــان بســیار قابــل توجــه اســت.

میزان فروش کارچر 
یکــی از اصلــی تریــن آیتــم هــای نمایانگــر جایــگاه شــرکت هــای مختلــف، میــزان فــروش 
ســاالنه آنهــا در ســطح جهــان مــی باشــد. کارچــر آلمــان نیــز در ســال 2016 بــا فــروش 
بیــش از32 /2 میلیــارد یــورو بــار دیگــر رکــورد فــروش در ایــن صنعــت را کــه قبــل از 
ایــن نیــز متعلــق بــه همیــن شــرکت بــود جابجــا کــرد. جالــب اســت بدانیــد کــه دومیــن 
شــرکت ایــن صنعــت در همیــن ســال کمتــر از نیمــی از فــروش کارچــر را داشــته اســت.

کارچر کمپانی بین المللی
 یکــی دیگــر از عواملــی کــه جایــگاه شــرکت هــای مختلــف را در ســطح جهانی تعیین مــی کند، 
میــزان حضــور آنهــا در بازارهــای کشــورهای مختلــف و یــا بــه عبــارت دیگــر میــزان اعتمــاد 

مصــرف کننــدگان جهانــی بــه محصــوالت آن شــرکت مــی باشــد.
در ایــن زمینــه نیــز جالــب اســت بدانیــد کارچــر آلمــان بیــش از هــر کمپانــی دیگــری در 

ایــن صنعــت در کشــورهای مختلــف هماننــد ایــران حضــور فعــال دارد .

اختراعات و ابداعات کارچر
کارچــر آلمــان بــا ســرمایه گــذاری بســیار قابــل توجــه در بخــش تحقیــق و توســعه خــود بــه 
طــور گســترده اقــدام بــه طراحــی و تولیــد دســتگاه های کامــا جدیــد مــی کنــد. در همیــن 
رابطــه جالــب اســت بدانیــد ایــن کمپانــی از زمــان تاســیس خــود در ســال 1935 تــا بــه 
امــروز بیــش از 1700 اختــراع را بــه نــام خــود بــه ثبت رســانده اســت. همچنین بیشــترین 
ــام کارچــر بــه ثبــت رســیده اســت مربــوط بــه ســال  تعــداد طــرح هــای صنعتــی کــه بــه ن
2016 مــی باشــد. دســتاورد بخــش تحقیــق و توســعه کارچــر در ایــن ســال 569 اختــراع 

بــوده اســت کــه تمامــی آنهــا بــه شــکل بیــن المللــی بــه ثبــت رســیده اســت .

تولید دستگاه های نوین
یکی از آیتم هایی که به عنوان وجه تمایز شرکت های بـزرگ و پیشــرو و شــرکت های 
کوچک تر شناخته می شود، میزان نوآوری در تولیدات و رونمایی از محصــــوالت جدید 
است. معموال از آنجایی که شرکت های بزرگ دارای حجـــم تولــــید بسیـــار باالیی بوده، 
در بازه های زمانی کوتاهی اقدام به طراحی و تولیـد دستگـاه های جدید می نمایند. اما 
شرکت های کوچک گاها تا چندین سال یک مدل از محـصوالت خود را تولیــد می کنند. 
در مـــورد کارچـــر آلمان جالب است بدانید که 90 درصد از دستگاه های تولید شده در 

ســال 2016 کمتر از 5 ســال است که به بازار معرفی شده اند .
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همچنیــن دربــاره  شــرایط خدمــات پــس از فــروش محصـــوالت کارن 
تجــارت الزم اســت بدانیــد :

خدمات پس از فروش

یــکی از اصلـی ترین مواردی که در هنگام خرید انواع دستگاه های صنعتی مورد توجه قرار می گیرد کیفیت ارائه خدمات پس از فروش می باشد. بدیهی است این آیتم تاثیری 
حیاتی در افزایش کارایی محصوالت و رضایت مصرف کنندگان خواهد داشت. کارچر آلمان نیز به عنوان بزرگترین و معتبرترین تولیـد کننده انـواع دستــگاه های نظافت صنعـتی 
اهتمام ویژه ای به ارائه با کیفیت ترین خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان محصوالت خود دارد. بر همین مبنا این کمپانی بین المللـی با بهره گــیری از سیستــم لجستیکی 

)SAP( و همچنین دایر کردن شرکت های منطقه ای در نقاط مختلف جهان در جهت تامین ساده تر و سریعتر ملزومات خدمات پس از فروش برای نمایندگی های خود می کوشد.
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شــرکت کارن تجــارت نیــز بــه عنــوان نمایندگــی رســمی کارچــر آلمــان 
ــس از  ــات پ ــه خدم ــات ارائ ــی الزام ــودن تمام ــم نم ــه فراه ــدام ب اق

ــد از: ــات عبارتن ــن ملزوم ــی از ای ــت. بخش ــرده اس ــروش ک ف

ــی  ــهرک صنعت ــزی در ش ــرگاه مرک ــوان تعمی ــه عن ــی ب ــایتی تخصص ــدازی س 1 - راه ان
ــب. ــروش مناس ــس از ف ــات پ ــه خدم ــور ارائ ــه منظ گلگــون ب

2 - آمــوزش و بــه کارگیــری نیروهــای کاری متخصــص در زمینــه ســرویس و یــا 
دســتگاه ها. تعمیــرات 

3 - تامیــن قطعــات و امکانــات الزم بــه تعــداد زیــاد بــه منظــور اســتفاده بــر روی 
دســتگاه ها در صــورت نیــاز )توجــه داشــته باشــید یکــی از اصلــی تریــن عوامــل 
ــات  ــود قطع ــدم وج ــرکت ها ع ــی از ش ــط برخ ــات توس ــه خدم ــان ارائ ــی شــدن زم طوالن

ــد( ــی باش ــروش م ــس از ف ــات پ ــر در کارگاه خدم ــورد نظ م
4- طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم ها و فرایندهــای الزم بــه منظــور افزایــش هــر چــه 

بیشــتر کیفیــت خدمــات ارائــه شــده و همچنیــن کاهــش زمــان ارائــه خدمــات

ــه طــور کلــی دســتگاه هــای ارائــه شــده توســط شــرکت کارن تجــارت دارای 1  ب
ســال گارانتــی و 15 ســال خدمــات پــس از فــروش مــی باشــد  برخــی از جزییــات 
و شــرایط ویــژه گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت عبــارت اســت 

از :
موتــور وکیــوم تمامــی دســتگاه هــای اســکرابر دارای 10 ســال ضمانــت بــی قیــد 

و شــرط تعویــض مــی باشــد.
ــی  ــال گارانت ــان دارای 3 س ــر آلم ــکرابر کارچ ــتگاه های اس ــتیکی دس ــه الس تیغ

ــت. ــض اس تعوی
دیگــر قســمت هــای محصــوالت کارچــر نیــز ماننــد: موتوربــرس، گیربکــس، بــورد 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــال خدم ــی و 15 س ــال گارانت ــی و ... دارای 1 س الکتریکــ

مــی باشــد.
همچنیــن الزم اســت بدانیــد کــه شــرکت کارن تجــارت بــه عنــوان نماینــده 
بزرگتریــن و معتبرتریــن شــرکت تولیــد کننــده دســتگاه هــای نظافتــی در جهــان، 
خــود را ملــزم بــه رعایــت باالتریــن اســتانداردهای ارائــه خدمــات پــس از فــروش 

متناســب بــا نــام ایــن برنــد بــزرگ و شــان مشــتریان خــود مــی دانــد.



بزرگان دنیا کارچر را انتخاب کرده اند ...  

ــی و  ــت صنعت ــوالت نظاف ــد محص ــمندترین برن ــن و ارزش ــن، معتبرتری ــر بزرگتری  کارچ
خانگــی در سراســر جهــان اســت و دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه توانســته اســت 
اعــــتماد بــــزرگان دنیــــا را بـــه خود جـــلب نـــماید، در ادامه  بـــه بــــرخی از مشتــــریان 
بیــن المللــــی کارچــــر کــه از انـــواع محصـولــــات ایـــن شــــرکت استــــفاده مــی نمــــایند 

اشــــاره می کنیــــم :
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جوایز و افتخارات بین المللی

بــی شــک هــر شــرکتی بخشــی از اعتبــار بیــن المللــی خــود را مرهــون جوایــز و افتخارات 
بیــن المللــی خــود اســت. کارچــر بــا ابداعــات و نــوآوری هــای همیشــگی خــود در زمینــه  
طراحــی و تکنولــوژی ســاخت محصــوالت، بارهــا مفتخــر بــه اخــذ جوایــز بیــن المللــی از 
موسســات معتبــر جهانــی شــده اســت. در ادامــه بــه برخــی از ایــن جوایــز کــه توســط 

شــرکت کارچــر آلمــان در ســال هــای مختلــف کســب شــده اســت اشــاره مــی کنیــم :
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همراه قابل اطمینان؛ الزمه موفقیت ...

اعتمــاد بــه نفــس، آمــوزش مناســب و اهــداف مشــخص پیــش نیازهــای دســتیابی بــه موفقیــت وعملــی ســاختن اهداف مــی باشــند. در دنیــای مــدرن و پیچیــده امروز، دســتیابی بــه اهداف 
و موفقیــت بــه تنهایــی آســان نیســت. داشــتن شــریک و همــراه خــوب بیــش از همیشــه بــرای دســتیابی بــه موفقیــت ضــروری بــه نظــر می رســد. اعتمــاد بــه توانایــی و تخصــص دیگــران، 

انتخــاب تجهیــزات مناســب و بکارگیــری صحیــح آنهــا از الزمه هــای ایــن امــر هســتند.
احســاس اینکــه کســی مراقــب و حامــی شماســت، تاثیــر چشــمگیری در موفقیــت خواهــد داشــت. شــریک و همراهــی انتخــاب کنیــد کــه بتوانیــد بــه همــراه او بــه قلــه هــای موفقیــت و 

اهدافتــان دســت پیــدا کنیــد.

                                                                                                                                                                                                                  در مسیر موفقیت همراهتان هستیم...
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