About
Us
در باره ما

شرکت اسب زر با بیش از  20سال سابقه ،در زمینهی طراحی ،ساخت و واردات
ماشینآالت نظافت صنعتی فعالیت دارد.
همکاری نزدیک و انحصاری این ش��رکت با ش��رکتهای ب��زرگ و فعال اروپایی
در زمینهی ماش��ینآالت نظافت صنعتی همچون ش��رکت  Cleanfixسوئیس در
زمینهی دس��تگاههای شستشوی کف ،شرکت  ISALایتالیا در زمینهی جاروهای
محوطه صنعتی و جاروی خیابانی و شرکت  DiBOبلژیک در زمینهی سیستمهای
شستشوی فشار قوی ،یکی از مهمترین نقاط قوت این شرکت میباشد که منجر
به ارائهی محصوالت با کیفیت در بازار ماش��ینآالت نظافت صنعتی ایران شده
است.
این ش��رکت ،خود نیز تولیدکنن��دهی جاروهای مکندهی متحرک ،سیس��تمهای
مکن��دهی مرکزی ،انواع مکندههای صنعتی دائمکار ،سیس��تمهای انتقال مواد،
دستگاههای تخلیه کاتالیست و سرامیکبال ،تجهیزات غبارگیر صنعتی و تصفیه
هوا میباشد و تنها تولیدکننده دستگاههای وکیوم لودر در ایران است.
محصوالت ش��رکت اسب زر ،سالهاس��ت که در بخش خدمات و صنایع مختلف
مانند نفت ،گاز و پتروشیمی ،سیمان ،خودرو ،فوالد ،دارویی و بهداشتی ،کاشی
و سرامیک ،غذایی ،نساجی و بسیاری صنایع دیگر در حال کار میباشند.
کاتالوگ حاضر در مورد دس��تگاههای وارداتی این شرکت است .در صورتی که
نیاز به اطالعات بیش��تر و یا دریافت کاتالوگ بخش تولیدات دارید ،خواهشمند
است با بخش فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید.
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درباره Cleanfix
کمپانی  Cleanfixدر س��ال  1976در کش��ور سوئیس شهر
 Henauفعالیت خود را در زمینهی تولید دستگاههای نظافت
صنعتی آغاز نمود و در س��ال  1980اولین صادرات خود را
به آلمان انجام داد .تخصص این کمپانی تولید دس��تگاههای
اس��کرابر (کفش��و) با تمرکز بر کیفیت ،ن��وآوری و خدمات
پ��س از ف��روش میباش��د .در حال حاضر طیف وس��یعی از
تولیدات این کمپانی به سراسر دنیا صادر میشود.
شرکت اس��ب زر نماینده رسمی و انحصاری این کمپانی در
ایران میباشد.
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About
Cleanfix
About Cleanfix

• •اطالعات کمپانی :

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil/SG
Tel: +41 (0)71 955 47 47
Fax: +41 (0)71 955 47 60
Email: info@cleanfix.com
Web: www.cleanfix.com
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دستگاه اسکرابر (کفشو)

دس��تگاههای کفش��و برای نظافت (شس��تن و خشک
ک��ردن) ان��واع س��طوح از جمل��ه س��رامیک ،س��نگ،
موزائیک ،بتن ،اپوکس��ی و پارکت مورد استفاده قرار
میگیرن��د .این دس��تگاهها در مدلهای مختلف تولید
میشوند که با توجه به شرایط محیط از جمله مساحت،
جن��س کف و ن��وع آلودگی انتخاب میگردند .س��اختار
این دس��تگاهها متشکل از دو مخزن آب تمیز و کثیف،
یک یا چند برس دوار و یک پارویی مکش میباشد.

کار دس��تگاه پس از پر کردن مخزن آب تمیز به شرح
زیر انجام میشود:
• •پاش��ش آب و مواد شوینده از منافذ برس و برس
زدن (شستن)

• •جم��عآوری آب و آلودگ��ی و انتقال آن به مخزن آب
کثیف (خشک کردن)

Swiss Made

از دس��تگاههای کفش��و در محیطهای��ی مانن��د مراکز
خرید ،بیمارستانها ،فرودگاهها ،دانشگاهها ،انبارها،
سالنهای تولید و  ...استفاده میشود.

5

کفشوی ربات (بدون کاربر)

Robo
Scrubber
Robo Scrubber

کمپان��ی  Cleanfixس��وئیس اولی��ن ط��راح و تولیدکنندهی
دستگاه کفش��وی ربات در سراس��ر دنیا میباشد .توانایی
تولید این محصول توسط کارخانه  Cleanfixنشان دهندهی
علم و تکنولوژی پیش��رفتهی این کمپانی نس��بت به س��ایر
رقب��ا در زمین��ه تولید کفش��و اس��ت .کفش��وی ربات به
عنوان مدرنترین و به روزترین دس��تگاه شستش��وی کف،
به وسیله سنس��ورها ،سیستم رهیاب و حافظهای که به آن
مجهز گردیده ،کار شس��تن و خش��ک کردن سطوح صاف از
جنس س��رامیک ،س��نگ ،موزائیک ،بتن ،اپوکسی و پارکت
را ب��ه صورت کامال ً ایمن ،موثر و بهین��ه بدون نیاز به کاربر
انجام میدهد.

از دستگاه کفشوی ربات در محیطهای کم رفت و آمد مانند
انبارها استفاده میشود.

• •مجهز به سیستم رهیاب ()Navigation System

• •مجهز به سیستم کنترل میزان پاشش آب و مواد
شوینده

عرض شستشو (میلیمتر)

ROBO 40S
400

RA 660 Navi

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

500

790

• •مجهز به چراغ گردان هشدار دهنده

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

• •مجهز به سیستم ترمز دقیق ،کارآمد و ایمن

• •امکان جابجایی آس��ان به وسیله ترولی مخصوص
در زمان عدم کارکرد

• •دارای پاروی��ی مک��ش منحنی ش��کل ،س��نگین و
ضدزنگ
• •کم صدا
•

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

• •امکان اس��تفاده از انواع برس ب��ا توجه به جنس
کف

مدل

660

400

600

ظرفیت مخزن آب تمیز ـ کثیف (لیتر)

 28ـ 31

 45ـ 45

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

1/4

2/1

سطح صدا (دسی بل)

65

65

منبع تغذیه

باتری

باتری

ولتاژ (ولت)

24

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

58

115

حداکثر توان دستگاه (وات)

500

600

2

3

سرعت برس (دور در دقیقه)

170

180

تعداد برس

نیروی برس (کیلوگرم)

17

20

فشار مکش (میلیبار)

110

110

وزن (کیلوگرم)

105

260

830×780×850

880×850×925

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Swiss Made

کارکرد دستگاه

مجهز به چراغ گردان هشدار
دهنده

امکان جابجایی آسان به
وسیله ترولی مخصوص
در زمان عدم کارکرد

دارای پارویی مکش منحنی ،سنگین و
ضدزنگ
مجهز به چرخهای ضد سایش و ...

امکان استفاده از انواع برسها با
توجه به جنس کف
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Walk Behind
Scruber

کفشوی دستی کوچک

)Walk Behind Scruber (Small

دس��تگاههای کفش��وی دس��تی کوچک معموال ً برای نظافت
(شس��تن و خش��ک کردن) انواع س��طوح از جمله سرامیک،
سنگ ،موزائیک ،بتن ،اپوکسی و پارکت با مساحت کم مانند
سالنهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرند.

• •ابعاد کم با قدرت مانور باال
• •کم صدا

مدل

عرض شستشو (میلیمتر)

350

• •بات��ری ژل ب��دون نی��از ب��ه تعمی��ر و نگه��داری
(در مدل باتریدار)

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

390

760

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

1320

1750

1750

ظرفیت مخزن آب تمیز  -کثیف (لیتر)

16-13

40-35

38-32

سطح صدا (دسی بل)

77

66

64

منبع تغذیه

برق

برق

باتری

ولتاژ (ولت)

230

230

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

-

-

100

حداکثر توان دستگاه (وات)

1200

1850

1150

طول کابل (متر)

7/5

20

-

تعداد برس

2

1

1

سرعت برس (دور در دقیقه)

120

180

180

نیروی برس (کیلوگرم)

10

34

54

فشار مکش (میلی بار)

180

140

110

وزن (کیلوگرم)

22

62

122

460×390×550

730×430×800

800×430×850

• •دستهی قابل تنظیم برای عملکرد راحت و آسان

• •دارای پاروی��ی مکش منحنی ،س��نگین و ضدزنگ
(در مدلهای  RA 431 Eو )RA 431 IBC

• •امکان شستشو و خشک کردن در دو جهت عقب و
جلو (در مدل )RA 300 E

کارکرد دستگاه

• •ارتفاع بسیار کم ،مناسب برای شستشوی زیرمیز،
تخت و )RA 300 E( ...
• •شارژر سرخود (در مدلهای باتریدار)

• •دارای چرخه��ای بزرگ برای س��هولت در حرکت و
همچنین حرکت بدون ارتعاش
•

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

RA 300 E

RA 431 E

RA 431 IBC
760

430

430

Swiss Made

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

دسته قابل تنظیم برای عملکرد
راحت و آسان

• •طراحی خاص سیس��تم وکیوم جه��ت جلوگیری از
جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف
• •اس��تفاده از شاس��ی ف��والدی و اتص��االت فل��زی
ضدزنگ در دس��تگاه جهت کار در شرایط سخت و
صنعتی
• •کاربری بسیار آسان
• • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه

دسته قابل تنظیم برای عملکرد
راحت و آسان

• •امکان اس��تفاده از انواع برس ب��ا توجه به جنس
کف

دارای پارویی مکش منحنی سنگین
و ضدزنگ

دارای چرخهای بزرگ برای سهولت
در حرکت و همچنین حرکت بدون
ارتعاش
مجهز به چرخهای ضد سایش و ...
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Walk Behind
Scruber

کفشوی دستی متوسط

)Walk Behind Scruber (Medium

دس��تگاههای کفشوی دس��تی متوس��ط معموال ً برای نظافت
(شس��تن و خش��ک ک��ردن) ان��واع س��طوح ص��اف از جمله
سرامیک ،س��نگ ،موزائیک ،بتن ،اپوکس��ی و پارکت مانند
سالنهای ورزشی ،محیطهای اداری و صنعتی مورد استفاده
قرار میگیرند.

• •کم صدا

• •دستهی قابل تنظیم برای عملکرد راحت و آسان

عرض شستشو (میلیمتر)

RA 501 E
510

RA 501 IBC

• •دارای پارویی مکش منحنی ،سنگین و ضدزنگ

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

820

820

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

2100

2100

40-35

38-32

سطح صدا (دسی بل)

60

60

منبع تغذیه

برق

باتری

ولتاژ (ولت)

220

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

-

100

حداکثر توان دستگاه (وات)

2150

1400

طول کابل (متر)

20

-

تعداد برس

1

1

سرعت برس (دور در دقیقه)

180

135

نیروی برس (کیلوگرم)

34

54

فشار مکش (میلی بار)

190

130

وزن (کیلوگرم)

65

122

730×510×800

800×510×850

• •بات��ری ژل ب��دون نی��از ب��ه تعمی��ر و نگه��داری
(در مدلهای باتریدار)

• •شارژر سرخود (در مدلهای باتریدار)

• •دارای چرخه��ای بزرگ برای س��هولت در حرکت و
همچنین حرکت بدون ارتعاش

•

کارکرد دستگاه

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

• •طراحی خاص سیس��تم وکیوم جه��ت جلوگیری از
جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف
• •اس��تفاده از شاس��ی ف��والدی و اتص��االت فلزی،
ضدزنگ در دس��تگاه جهت کار در شرایط سخت و
صنعتی

مدل

ظرفیت مخزن آب تمیز  -کثیف (لیتر)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

510

Swiss Made

• •کاربری بسیار آسان
• • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه
دسته قابل تنظیم برای عملکرد
راحت و آسان

• •امکان اس��تفاده از انواع برس ب��ا توجه به جنس
کف

دارای پارویی مکش
منحنی سنگین و
ضدزنگ

دارای چرخهای بزرگ برای سهولت
در حرکت و همچنین حرکت بدون
ارتعاش
مجهز به چرخهای ضد سایش و ...
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Walk Behind
Scrubber

کفشوی دستی بزرگ

)Walk Behind Scrubber (Big

دس��تگاههای کفش��وی دس��تی بزرگ معموال ً ب��رای نظافت
(شس��تن و خش��ک ک��ردن) ان��واع س��طوح ص��اف از جمله
س��رامیک ،س��نگ ،موزائی��ک ،بت��ن ،اپوکس��ی و پارکت با
مس��احت زیاد که نیاز به ق��درت مانور باال میباش��د مانند
بیمارستانها ،فروشگاهها ،انبارها و  ...مورد استفاده قرار
میگیرند.

• •دارای موت��ور حرکت��ی ب��ا قابلی��ت حرک��ت ب��ه
		
سمت جلو و عقب
(در مدلهای  RA 505 IBCTو )RA 605 IBCT

• •امکان نصب مخــزن مجــــزای مــــواد شـــوینـــده
و سیس��تم تنظیــم میــزان پاش��ــش آب و مــواد
ش��وینده ( )CADSبــه صـــ��ورت هـــر دو حــالت
دستی و اتوماتیک در صورت سفارش
(در مدلهای  RA 505 IBCTو )RA605 IBCT
• •ام��کان نصب سیس��تم تنظیم پاش��ش آب و مواد
ش��وینده بر حسب سرعت دس��تگاه ( )S-DOSدر
صورت سفارش

کارکرد دستگاه

• •تنظیم ش��تاب موتور حرکتی ب��ه صورت اتوماتیک
در هن��گام دور زدن و حرک��ت اولی��ه جه��ت
جلوگی��ری از لی��ز خ��وردن و هرز گش��تن چرخها
(در مدلهای  RA 505 IBCTو )RA605 IBCT
• •کم صدا

• •باتری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

عرض شستشو (میلیمتر)

RA 505 IBC
510

RA 505 IBCT

RA 605 IBCT

مدل

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

880

880

880

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

2100

2100

2500

56-55

56-55

56-55

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

-

5/6

5/6

سطح صدا (دسی بل)

ظرفیت مخزن آب تمیز  -کثیف (لیتر)

510

600

62

62

62

منبع تغذیه

باتری

باتری

باتری

ولتاژ (ولت)

24

24

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

100

100

100

حداکثر توان دستگاه (وات)

1150

1150

1150

1

1

2

سرعت برس (دور در دقیقه)

160

160

190

نیروی برس (کیلوگرم)

48

48

55

فشار مکش (میلی بار)

130

130

130

وزن (کیلوگرم)

164

178

190

1130×560×1380

1130×560×1450

1130×640×1380

تعداد برس

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Swiss Made

• •دارای پاروی��ی مکش منحنی ش��کل ،و ضدزنگ با
قابلیت تنظیم آسان
• •شارژر سرخود
• •دارای چرخهای بزرگ برای س��هولت در حرکت و
همچنین حرکت بدون ارتعاش
•

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

امکان نصب سیستم
تنظیم پاشش آب و
مواد شوینده بر حسب
سرعت دستگاه
()S-DOS

• •طراحی خاص سیس��تم وکیوم جه��ت جلوگیری از
جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف
• •اس��تفاده از شاس��ی ف��والدی و اتص��االت فل��زی
ضدزنگ در دس��تگاه جهت کار در شرایط سخت و
صنعتی
• •کاربری بسیار آسان
• • تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه
• •امکان استفاده از انواع برس با توجه به جنس کف
دارای چرخهای بزرگ برای سهولت در
حرکت و همچنین حرکت بدون ارتعاش
مجهز به چرخهای ضد سایش و None
 Markingجهت جلوگیری از به جای
گذاشتن رد بر روی سطح زمین

دارای پارویی مکش سنگین با
قابلیت تنظیم آسان

12
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کفشوی سرنشیندار کوچک

Ride on
Scrubber
)Ride on Scrubber (Small

دستگاه کفشوی سرنش��یندار کوچک معموال ً برای نظافت
(شستن و خش��ک کردن) انواع س��طوح از قبیل سرامیک،
س��نگ ،موزائیک ،بتن ،اپوکس��ی و پارکت با مس��احت زیاد
ک��ه نیاز ب��ه قدرت مان��ور باال دارن��د مورد اس��تفاده قرار
میگیرند .دس��تگاههای کفشوی سرنش��یندار تولید شده
توس��ط کارخانه  Cleanfixس��وئیس از طراح��ی و تکنولوژی
منحصر به فرد و متفاوت برخوردار است.

• •کوچکترین کفش��وی سرنش��ین دار با عرض 65
سانتی متر با قدرت مانور بسیار باال

• •موقعی��ت قرار گرفتن پاروی��ی مکش بین برس و
چرخهای عقب میباشد در نتیجه چرخهای عقب به
هیچ عنوان سر نمیخورند و عمل خشک کردن در
زمان دور زدن صد در صد حاصل میشود.

• •دارای مخزن مجزای مواد شوینده و تنظیم میزان
پاشش آب و مواد شوینده ( )CADSبه صورت هر
دو حالت دستی و اتوماتیک در صورت سفارش

• •دارای سیستم تنظیم پاشش آب و مواد شوینده
بر حسب سرعت دستگاه ()S-DOS

کارکرد دستگاه

• •بسیار کم اس��تهالک به دلیل داشتن تنها دو عدد
باتری در نتیجه وزن بسیار پایین

مدل

RA 535 IBCT

عرض شستشو (میلیمتر)

530

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

600

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

ظرفیت مخزن آب تمیز  -کثیف (لیتر)
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

3180

55-55
6

شعاع چرخش (سانتی متر)

150

سطح صدا (دسی بل)

64

منبع تغذیه

باتری

ولتاژ (ولت)

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

100

حداکثر توان دستگاه (وات)

1200

تعداد برس

1

• •شارژر سرخود

سرعت برس (دور در دقیقه)

175

نیروی برس (کیلوگرم)

23

• •دارای سیستم هشدار دهنده و قطعکننده مکش
در زمان پر شدن مخزن آب کثیف

فشار مکش (میلی بار)

115

وزن (کیلوگرم)

148

• •تنظیم ش��تاب موتور حرکتی ب��ه صورت اتوماتیک
در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری
از لیز خوردن و هرز گشتن چرخها

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Swiss Made

1130×650×1270

• •کم صدا
دارای مخزن مجزای مواد شوینده
و تنظیم میزان پاشش آب و مواد
شوینده به صورت هر دو حالت
دستی و اتوماتیک در صورت
سفارش

• •باتری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
• •دارای پاروی��ی مک��ش منحنی ش��کل ،س��نگین و
ضدزنگ
• •دارای چرخه��ای بزرگ برای س��هولت در حرکت و
همچنین حرکت بدون ارتعاش
•

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

• •طراحی خاص سیس��تم وکیوم جه��ت جلوگیری از
جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف
دارای سیستم تنظیم
پاشش آب و مواد
شوینده بر حسب
سرعت دستگاه
()S-DOS

موقعیت قرار گرفتن پارویی
مکش بین برس و چرخهای عقب
در نتیجه چرخهای عقب به هیچ
عنوان سر نمیخورند و عمل
خشک کردن در زمان دور زدن
صد در صد حاصل میشود

14

• •اس��تفاده از شاس��ی ف��والدی و اتص��االت فل��زی
ضدزنگ در دس��تگاه جهت کار در شرایط سخت و
صنعتی
• •کاربری بسیار آسان
• •تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه
• •امکان اس��تفاده از انواع برس ب��ا توجه به جنس
کف
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شارژر سرخود
باتری ژل بدون نیاز به
تعمیر و نگهداری
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کفشوی سرنشیندار بزرگ

Ride on
Scrubber
)Ride on Scrubber (Big

دستگاههای کفشوی سرنشیندار بزرگ معموال ً برای نظافت
(شس��تن و خش��ک کردن) انواع س��طوح از جمله سرامیک،
س��نگ ،موزائیک ،بتن ،اپوکس��ی و پارکت با مس��احت زیاد
مانن��د پایانهها و فرودگاهها ،بیمارس��تانها ،مراکز خرید و
اماکن مذهبی مورد اس��تفاده قرار میگیرند .دس��تگاههای
کفش��وی سرنشیندار تولید شده توسط کارخانه Cleanfix
س��وئیس از طراحی و تکنولوژی منحصر ب��ه فرد و متفاوت
برخوردار است.

• •تنها دس��تگاه کفشوی سرنش��یندار دارای چهار
س��ر
چرخ جهت حفظ تعادل بیش��تر و جلوگیری از ُ
خوردن دستگاه

• •دارای پدال ترمز مجزا

• •دارای دو عدد موتور وکیوم جهت افزایش قدرت
خشک کنندگی

مدل

760

عرض پارویی مکش (میلیمتر)

1050

1050

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

6400

7200

135-130

135-130

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

6

6

سطح صدا (دسی بل)

ظرفیت مخزن آب تمیز  -کثیف (لیتر)

860

76

76

منبع تغذیه

باتری

باتری

ولتاژ (ولت)

24

24

ظرفیت باتری (آمپرساعت)

240

240

حداکثر توان دستگاه (وات)

2150

2150

• •کم صدا

2

2

سرعت برس (دور در دقیقه)

170

170

• •باتری ژل بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

نیروی برس (کیلوگرم)

100

100

فشار مکش (میلی بار)

110

110

وزن (کیلوگرم)

480

500

1320×720×1720

1320×900×1720

• •دارای سیستم هشدار دهنده و قطعکن مکش در
زمان پر شدن مخزن آب کثیف

• •تنظیم ش��تاب موتور حرکتی ب��ه صورت اتوماتیک
در هنگام دور زدن و حرکت اولیه جهت جلوگیری
از لیز خوردن و هرز گشتن چرخها

کارکرد دستگاه

عرض شستشو (میلیمتر)

RA 800 SAUBER

RA 900 SAUBER

• •دارای پاروی��ی مک��ش منحنی ش��کل ،س��نگین و
ضدزنگ

• •دارای چرخه��ای بزرگ برای س��هولت در حرکت و
همچنین حرکت بدون ارتعاش
•

تعداد برس

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Swiss Made

•مجهز ب��ه چرخهای ضد س��ایش و None Marking

جه��ت جلو گیری از ب��ه جای گذاش��تن رد بر روی
سطح زمین

• •طراحی خاص سیس��تم وکیوم جه��ت جلوگیری از
جمع شدن بیش از حد کف در مخزن آب کثیف
• •اس��تفاده از شاس��ی ف��والدی و اتص��االت فل��زی
ضدزنگ در دس��تگاه جهت کار در شرایط سخت و
صنعتی
• •کاربری بسیار آسان
• •تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه
• •امکان اس��تفاده از انواع برس ب��ا توجه به جنس
کف
تنها دستگاه کفشوی
سرنشیندار دارای 4
چرخ جهت حفظ تعادل
بیشتر و جلوگیری از سر
خوردن دستگاه

دارای دو عدد موتور وکیوم جهت
افزایش قدرت خشککنندگی

16

دارای پارویی مکش منحنی،
سنگین و ضدزنگ
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تجهیزات سفارشی

Accessories
Accessories

Swiss Made

باتری

انواع برس

انواع الستیک تی

انواع پد

کابل

مواد شوینده

18
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درباره ISAL
کمپان��ی  ISALدر س��ال  1974در کش��ور ایتالی��ا ش��هر
 Modenaتاس��یس گردی��د .تخص��ص این کمپان��ی طراحی و
تولید دس��تگاههای جاروی محوطه و خیابانی میباش��د .این
ش��رکت با تکیه بر دانش ،تجربه و بهرهگیری از مدرنترین
و با کیفیتترین تجهیزات ،به عنوان ش��رکت پیشرو ،عالوه
ب��ر صادرات به تمام نق��اط دنیا محصوالت خود را به س��ایر
تولیدکنندگان دستگاههای نظافت صنعتی عرضه مینماید.
کمپانیهای  Isalایتالیا و  Kärcherآلمان در تاریخ  14ژانویه
 2014به عنوان ش��رکتهای همکار فعالیت تجاری خود را
گس��ترش دادند .این کمپان��ی به عن��وان بزرگترین تولید
کننده دس��تگاههای جارو محوطه و خیابان��ی در اروپا ،جهت
رفع نیاز طیف وس��یعی از مصرفکنندگان این دس��تگاهها،
اقدام ب��ه ارائه کاملترین س��بد کاال در این زمینه نموده،
به طوری ک��ه از کوچکترین تا بزرگترین دس��تگاههای جارو
محوط��ه و خیابانی در کالسهای ش��هری و صنعتی را تولید
مینماید.

About
ISAL
About ISAL

• •اطالعات کمپانی:

ISAL s.r.l.
Via Modena, 42/B – 42015
CORREGGIO (RE) ITALY
Tel: (+39) 0522-694718
Fax: (+39) 0522-631191
Email: isal@isalsrl.it
Web: www.isalsweepers.com

جاروه��ای محوط��ه و خیابانی
(سوئیپر)

جارویهای محوط��ه و خیابانی برای نظافت و جمعآوری
گ��رد و خ��اک و زبالهه��ای روی زمین طراح��ی و تولید
میش��وند .ای��ن ن��وع دس��تگاهها به کم��ک برسها و
سیس��تم مکش ،عملیات جارو کردن س��طوح را انجام
میدهن��د به این صورت که دو ب��رس جانبی ،زبالهها

را به مرکز دس��تگاه هدایت کرده و برس استوانهای
که در مرکز جارو قرار دارد زبالهها را به داخل مخزن
دس��تگاه انتقال میدهد .در هن��گام عملکرد برسها
امکان بلند شدن ذرات ریز وجود دارد ،برای جلوگیری
از این امر سیس��تم فن و فیلتر دستگاه این ذرات را
مکش و جذب مینماید.

Made in Italy

دس��تگاههای جاروی محوط��ه و خیابان��ی در محیطهای
شهری و صنعتی برای نظافت معابر ،خیابانها ،انبارها،
محوطه کارخانههای س��یمان ،فوالد و  ...مورد استفاده
قرار میگیرند.

شرکت اس��ب زر نماینده رسمی و انحصاری این کمپانی در
ایران میباشد.

20
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Walk Behind
Sweepers

جاروی محوطه دستی

Walk Behind Sweepers

دستگاههای جاروی محوطه دستی برای جمعآوری زبالههایی
مانند گرد و خاک ،برگ ،قوطی ،پاکت ،ته س��یگار از س��طوح
صاف و هموار با مس��احت کم از جنس بتن ،آسفالت ،سنگ،
موزائیک و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.
از این نوع دس��تگاهها معم��وال ً در محوطههایی مانند مراکز
خرید ،انبار و پارکینگ استفاده میشود.

• •ابعاد کم با قدرت مانور باال

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی
• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

• •مجهز به سیس��تم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها
(در مدلهای  PB70 ETو )PB70 SHA

• •دارای موتور  Hondaژاپن
(در مدل )PB70 SHA

• •انتقال قدرت مکانیکی به چرخهای عقب
(در مدل )PB70

کارکرد دستگاه

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

SM 70
700

SM 70 E

PB 70 ET

PB 70 SHA

مدل

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

2800

2800

3800

3800

700

850

850

ظرفیت مخزن (لیتر)

42

42

50

50

سیستم تخلیه مخزن

دستی

دستی

دستی

دستی

-

0/61

3/5

3/5

تمیزکننده فیلتر

دستی

دستی

الکتریکی

الکتریکی

نیرو محرکه

دستی

باتری ()V12

باتری ()V12-AH140

بنزین استارتی

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

-

4

4

4

توان دستگاه (کیلووات)

-

0/1

0/6

4/12

وزن (کیلوگرم)

20

47

150

125

1300×810×1040

1150×710×1240

880×840×1020

880×840×1020

مساحت فیلتر (مترمربع)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •دارای چرخهای توپر و بزرگ جهت کار در محیطهای
صنعتی و خشن
• •دارای ب��رس کناری برای جم��عآوری گرد و خاک و
زبالههای قرار گرفته در کناره و لبه جداول
• •امکان تنظیم برسها
• •کاربری آسان

تصویر شماتیک
در دسترس بودن قطعات داخلی
جهت سرویس و نگهداری آسان

دارای موتور  Hondaژاپن

22
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جاروی محوطه سرنشیندار کوچک
دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار کوچ��ک برای
جم��عآوری زبالههای��ی مانن��د گ��رد و خ��اک ،ب��رگ ،قوطی،
پاکت ،ته س��یگار از س��طوح صاف و هموار با مساحت کم از
جنس ،بتن ،آسفالت ،س��نگ ،موزائیک مورد استفاده قرار
میگیرند.
از این نوع دس��تگاهها معم��وال ً در محوطههایی مانند انبار و
پارکینگ استفاده میشوند.

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Small

• •ابعاد کم با قدرت مانور باال

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی
• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا
• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها

مدل

1050

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

6500

7500

7500

1200

1200

ظرفیت مخزن (لیتر)

64

65

65

سیستم تخلیه مخزن

دستی

دستی

دستی

مساحت فیلتر (مترمربع)

3/5

6

6

الکتریکی

الکتریکی

الکتریکی

باتری ()V24-AH240

باتری ()V24-AH240

بنزین

6/4

6/4

3/7

تمیزکننده فیلتر

• •دارای موتور  Hondaژاپن (در مدل )PB 111 SH

نیرو محرکه

• •انتقال قدرت به چرخهای عقب

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

6/2

توان دستگاه (کیلووات)

0/8

1/1

وزن (کیلوگرم)

221

306

350

1230×920×1400

1290×910×1630

1290×940×1630

• •فرمان بر روی چرخ جلو

• •دارای چرخهای توپر و بزرگ جهت کار در محیطهای
صنعتی و خشن

کارکرد دستگاه

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

PB 106 E

PB 111 E

PB 111 SH

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول
• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
• •امکان تنظیم برسها
• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان
• •کاربری آسان

تصویر شماتیک

• •ام��کان نصب چ��راغ جل��و ب��رای کار در محیطهای
تاریک (در مدلهای  PB 111 Eو )PB 111 SH
دارای ظرفهای
گرد وخاک و زباله
در مخزن جهت
تخلیه آسان

• •امکان نصب جارو برقی
(در مدلهای  PB 111 Eو )PB 111 SH
•

•امکان استفاده از چرخهای None Marking

• •امکان نصب ظرفهای گرد و خاک و زباله در مخزن
جهت تخلیه آسان در صورت سفارش

مجهز به دو برس کناری
امکان نصب چراغ

مجهز به فیلتر کارآمد
مجهز به سیستم تمیزکنندهی
الکتریکی
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جاروی محوطه سرنشیندار کوچک

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Small

• •قدرت مانور باال

دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار کوچ��ک برای
جم��عآوری زبالههای��ی مانن��د گ��رد و خ��اک ،ب��رگ ،قوطی،
پاکت ،ته س��یگار از س��طوح صاف و هموار با مساحت کم از
جنس ،بتن ،آسفالت ،س��نگ ،موزائیک مورد استفاده قرار
میگیرند.

• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

از این نوع دس��تگاهها معم��وال ً در محوطههایی مانند انبار و
پارکینگ استفاده میشود.

• •مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن
زباله

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی

• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها

• •درای موتور تک س��یلندر هوا خنک  Hondaژاپن
(در مدل )PB 115 B

• •دارای موتور تک س��یلندر هوا خنک
ایتالیا (در مدل )PB 115 D

کارکرد دستگاه

Lombardini

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

PB 115 E
1300

PB 115 B

PB 115 D

مدل

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

8450

9100

9100

ظرفیت مخزن (لیتر)
سیستم تخلیه

ارتفاع تخلیه مخزن (میلیمتر)
مساحت فیلتر (مترمربع)

تمیزکننده فیلتر
نیرو محرکه

1300

1300

180

180

180

هیدرولیک

هیدرولیک

هیدرولیک

1320

1320

1320

6

6

6

الکتریکی

الکتریکی

الکتریکی

باتری()v36-AH240

بنزین

دیزل

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

6/5

7

7

توان دستگاه (کیلووات)

2/5

8/1

8/1

وزن (کیلوگرم)

530

570

585

1360×1080×1820

1360×1080×1820

1360×1080×1820

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •انتق��ال ق��درت ب��ه چ��رخ عق��ب ب��ه ص��ورت
هیدرواستاتیک
• •فرمان بر روی چرخ عقب

• •دارای چرخهای توپر و بزرگ جهت کار در محیطهای
صنعتی و خشن
• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول
مجهز به فیلتر
کارآمد برای
جلوگیری از بلند
شدن گرد و غبار
در فضا

• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
• •امکان تنظیم برسها
• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان
• •کاربری آسان
• •امکان نصب محافظ سر برای کاربر
•

•امکان استفاده از فیلتر Green Filter

• •ام��کان نصب چ��راغ جل��و ب��رای کار در محیطهای
تاریک
•

•امکان استفاده از چرخهای None Marking

مجهز به جک
هیدرولیکی جهت
تخلیه آسان مخزن
زباله
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جاروی محوطه سرنشیندار متوسط

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Medium

• •قدرت مانور باال

دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار متوس��ط برای
جم��عآوری زبالههای��ی مانن��د گ��رد و خ��اک ،ب��رگ ،قوطی،
پاکت ،ته س��یگار از س��طوح صاف و هموار با مساحت کم از
جنس ،بتن ،آسفالت ،س��نگ ،موزائیک مورد استفاده قرار
میگیرند.

• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

از ای��ن نوع دس��تگاهها معموال ً در محیطهای��ی مانند انبار و
پارکینگ استفاده میشود.

• •مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن
زباله

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی

• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها
• •دارای موتور دو س��یلندر آب خن��ک
ایتالیا (در مدل )PB 120 D

Lombardini

• •انتق��ال ق��درت ب��ه چ��رخ عق��ب ب��ه ص��ورت
هیدرواستاتیک

کارکرد دستگاه

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

PB 120 E
1350

PB 120 D

مدل

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

11000

13000

ظرفیت مخزن (لیتر)
سیستم تخلیه

ارتفاع تخلیه مخزن (میلیمتر)

مساحت فیلتر (مترمربع)

تمیزکننده فیلتر
نیرو محرکه

1350

205

205

هیدرولیک

هیدرولیک

1400

1400

6

6

الکتریکی

الکتریکی

باتری ()V36-AH320

دیزل

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

7/5

9

توان دستگاه (کیلووات)

2/5

13

وزن (کیلوگرم)

690

730

1430×1180×1940

1430×1180×1940

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •فرمان بر روی چرخ عقب

• •دارای چرخهای توپر و بزرگ جهت کار در محیطهای
صنعتی و خشن
• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول
• •امکان تنظیم برسها
• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان

مجهز به جک هیدرولیکی
جهت تخلیه آسان مخزن زباله

• •کاربری آسان
• •لوازم سفارشی

مجهز به فیلتر کارآمد
برای جلوگیری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

 امکان نصب کابین
(ارتفاع  2160میلیمتر)


امکان نصب Dust Control

 امکان اس��تفاده از سیستم پاشش آب بر
روی برسه��ای جلو برای جلوگیری از بلند
شدن گرد و خاک (در مدل )PB 120 D
 امکان نصب الستیک بادی
در دسترس بودن قطعات
داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان



امکان استفاده از فیلتر Green Filter

 ام��کان نص��ب چ��راغ جل��و ب��رای کار در
محیطهای تاریک
 امکان نصب جارو برقی


امکان استفاده از چرخهای None Marking

مجهز به دو عدد برس کناری برای
جمعآوری گرد و خاک و زبالههای قرار
گرفته در کناره و لبه جداول
امکان نصب چراغ جلو برای کار در
محیطهای تاریک در صورت سفارش
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جاروی محوطه سرنشیندار متوسط

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Medium

• •قدرت مانور باال

دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار متوس��ط برای
جم��عآوری زبالههای��ی مانن��د گ��رد و خ��اک ،ب��رگ ،قوطی،
پاکت ،ته س��یگار از س��طوح صاف و هموار با مساحت کم از
جنس ،بتن ،آسفالت ،س��نگ ،موزائیک مورد استفاده قرار
میگیرند.

• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

از ای��ن نوع دس��تگاهها معموال ً در محیطهای��ی مانند انبار و
پارکینگ استفاده میشود.

• •مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن
زباله

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی

• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها

• •دارای موتور س��ه سیلندر آب خنک  Kubotaژاپن
(در مدلهای  PB 160 GPLو در )PB 160 DK

• •انتق��ال ق��درت ب��ه چ��رخ عق��ب ب��ه ص��ورت
هیدرواستاتیک

کارکرد دستگاه

مدل

PB 160 E

PB 160 GPL

PB 160 DK

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

1600

1600

1600

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

12000

15000

15000

ظرفیت مخزن (لیتر)
سیستم تخلیه

ارتفاع تخلیه مخزن (میلیمتر)
مساحت فیلتر (مترمربع)

تمیزکننده فیلتر
منبع تغذیه

300

300

300

هیدرولیک

هیدرولیک

هیدرولیک

1400

1400

1400

8

10/5

10/5

الکتریکی

الکتریکی

الکتریکی

باتری ()V36-AH360

گاز

دیزل

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

7

10

10

توان دستگاه (کیلووات)

5

21/5

23

800

892

960

1460×1350×2220

1461×1351×2215

1461×1351×2215

وزن (کیلوگرم)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •فرمان هیدرولیک بر روی چرخ عقب

• •دارای چرخهای توپر و بزرگ جهت کار در محیطهای
صنعتی و خشن
• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول

مجهز به فیلتر کارآمد برای
جلوگیری از بلند شدن گرد
و غبار در فضا

• •امکان تنظیم برسها
• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
مجهز به جک
هیدرولیکی جهت
تخلیه آسان مخزن
زباله

• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان
• •کاربری آسان
• •لوازم سفارشی
 امکان نصب کابین
(ارتفاع  2160میلیمتر)


امکان نصب Dust Control

 امکان اس��تفاده از سیستم پاشش آب بر
روی برسه��ای جلو برای جلوگیری از بلند
شدن گرد وخاک (در مدل  PB 160 GPLو
)PB 160 DK
 امکان نصب الستیک بادی


کاربری آسان

30

امکان استفاده از فیلتر Green Filter

 ام��کان نص��ب چ��راغ جل��و ب��رای کار در
محیطهای تاریک


امکان استفاده از چرخهای None Marking
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جاروی محوطه سرنشیندار بزرگ
دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار ب��زرگ ب��رای
جمعآوری زبالههایی مانند س��یمان ،کلینکر ،گندله ،نرمهی
آهن اس��فنجی ،گ��رد و خاک ،برگ ،قوطی و پاکت از س��طوح
مختل��ف از جنس ،بت��ن ،آس��فالت ،س��نگ ،موزائیک مورد
استفاده قرار میگیرند.
این مدل دس��تگاهها به دلیل س��اختار صنعت��ی که دارند،
مناسب کار در محیطهایی مانند کارخانههای فوالد ،سیمان،
انبارهای بزرگ و  ...میباشند.

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Big

• •قدرت مانور باال

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی
• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا

• •مجهز به جک هیدرولیکی جهت تخلیه آسان مخزن
زباله
• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها

• •دارای موتور چهار سیلندر آب خنک  Kubotaژاپن
(در مدل )PB 180 DK

• •دارای موتور س��ه سیلندر آب خنک  Kubotaژاپن
(در مدل )PB 180 GPL

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

PB180E
1800

PB 180 GPL

PB 180 DK

مدل

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

15000

21500

21500

ظرفیت مخزن (لیتر)

1800

1800

500

500

500

هیدرولیک

هیدرولیک

هیدرولیک

ارتفاع تخلیه مخزن (میلیمتر)

152

152

152

مساحت فیلتر (مترمربع)

10/5

10/5

10/5

الکتریکی

الکتریکی

الکتریکی

باتری ()V36-AH360

گاز

دیزل

سیستم تخلیه

تمیزکننده فیلتر
نیرو محرکه

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

12

12

12

توان دستگاه (کیلووات)

6

22/1

26/5

1399

1399

1399

1640×1720×2720

1640×1720×2720

1640×1720×2720

وزن (کیلوگرم)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •انتق��ال ق��درت ب��ه چ��رخ عق��ب ب��ه ص��ورت
هیدرواستاتیک
• •فرمان هیدرولیک بر روی چرخ عقب

• •دارای چرخه��ای ب��ادی و ب��زرگ جه��ت کار در
محیطهای صنعتی و خشن و سواری بهتر
• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول

امکان ارائه به صورت
چهارچرخ در مدل دیزل
مجهز به فیلتر کارآمد برای
جلوگیری از بلند شدن گرد و
غبار در فضا

()PB 180 DK - 4W

• •امکان تنظیم برسها به صورت الکتریکی
• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
مجهز به جک هیدرولیکی
جهت تخلیه آسان مخزن
زباله

• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان
• •کاربری آسان
• •لوازم سفارشی
 ام��کان نص��ب کابین ب��ه هم��راه کولر و
بخاری (ارتفاع  2160میلیمتر)


در دسترس بودن قطعات
داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان

امکان نصب Dust control

 امکان اس��تفاده از سیستم پاشش آب بر
روی برسه��ای جلو برای جلوگیری از بلند
شدن گرد وخاک
 امکان نصب الستیک توپر


امکان استفاده از فیلتر Green filter

 امکان نصب چراغ جلو و عقب برای کار در
محیطهای تاریک
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امکان استفاده از چرخهای None marking
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جاروی محوطه سرنشیندار بزرگ
دس��تگاههای ج��اروی محوط��ه سرنش��یندار ب��زرگ ب��رای
جمعآوری زبالههایی مانند س��یمان ،کلینکر ،گندله ،نرمهی
آهن اس��فنجی ،گ��رد و خاک ،برگ ،قوطی و پاکت از س��طوح
مختل��ف از جنس ،بت��ن ،آس��فالت ،س��نگ ،موزائیک مورد
استفاده قرار میگیرند.
این مدل دس��تگاهها به دلیل س��اختار صنعت��ی که دارند،
مناسب کار در محیطهایی مانند کارخانههای فوالد ،سیمان،
انبارهای بزرگ و  ...میباشند.

Ride on
Sweeper
)Ride on Sweeper (Big

• •قدرت مانور باال

• •دارای بدن��ه و س��اختار صنعتی و شاس��ی فوالدی
محکم با عمر باال برای کار در محیطهای صنعتی
• •مجه��ز به فیلت��ر کارآمد ب��رای جلوگی��ری از بلند
شدن گرد و غبار در فضا
• •مجهز به سیستم تمیزکنندهی الکتریکی فیلترها

• •دارای موتور چهار سیلندر آب خنک  Kubotaژاپن
(در مدل )PB 200 D

• •دارای موتور چهار سیلندر آب خنک
 WOLKSWAGENآلمان (در مدل )PB 200 GPL
• •چهار چرخ جهت حفظ تعادل بیشتر

• •انتق��ال ق��درت ب��ه چرخه��ای عق��ب ب��ه صورت
هیدرواستاتیک

کارکرد دستگاه

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

PB 200 LPG
2000

PB 200 D

مدل

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

28000

28000

ظرفیت مخزن (لیتر)

2000

600

600

هیدرولیک

هیدرولیک

1550

1550

13

13

تمیزکننده فیلتر

الکتریکی

الکتریکی

منبع تغذیه

گاز LPG

دیزل

سیستم تخلیه

ارتفاع تخلیه مخزن (میلیمتر)
مساحت فیلتر (مترمربع)

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت)

14

14

توان (کیلووات)

42

26/5

وزن (کیلوگرم)

1530

1530

1638×1781×2487

1638×1781×2487

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in Italy

• •فرمان هیدرولیک بر روی چرخهای عقب

• •دارای چرخه��ای ب��ادی و ب��زرگ جه��ت کار در
محیطهای صنعتی و خشن و سواری بهتر

• •مجه��ز به دو عدد برس کناری برای جمعآوری گرد
و خ��اک و زبالهه��ای ق��رار گرفته در کن��اره و لبه
جداول
• •امکان تنظیم برسها
• •انطباق برس مرکزی با س��طح با توجه به پس��تی و
بلندیهای زمین
مجهز به جک
هیدرولیکی جهت
تخلیه آسان مخزن
زباله

• •در دسترس بودن قطعات داخلی جهت سرویس و
نگهداری آسان
• •کاربری آسان
• •لوازم سفارشی
 ام��کان نص��ب کابین ب��ه هم��راه کولر و
بخاری (ارتفاع  2440میلیمتر)

انتقال قدرت به چرخهای عقب
به صورت هیدرواستاتیک
فرمان هیدرولیک بر روی
چرخهای عقب

 امکان نصب سیس��تم کنترل کننده گرد و
خاک ()Dust Control
 امکان اس��تفاده از سیستم پاشش آب بر
روی برسه��ای جلو برای جلوگیری از بلند
شدن گرد وخاک
 امکان نصب الستیک توپر


مجهز به فیلتر کارآمد برای جلوگیری از
بلند شدن گرد و غبار در فضا

34

امکان استفاده از فیلتر Green filter

 امکان نصب چراغ جلو و عقب برای کار در
محیطهای تاریک


امکان استفاده از چرخهای None marking
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جاروی خیابانی صنعتی ـ شهری
دس��تگاه  6000ی��ک ج��اروی خیابانی کامپک��ت ()Compact
میباش��د ،بدی��ن معن��ا که سیس��تم حرکت و ج��اروب روی
یک شاس��ی تعبیه گردیده و توس��ط یک موتور دیزل تغذیه
میش��وند .عملیات جارو کردن در این دس��تگاه به وس��یله
سیس��تم مکانیکی و مک��ش ( )Mechanical and Vacuumانجام
میشود .طراحی دستگاه به گونهای میباشد که در محیطهای
صنعتی و شهری قابل استفاده است.
از این دس��تگاه میتوان برای نظافت خیابانها ،کارخانههای
فوالد ،سیمان و  ...استفاده نمود.

Urban
Sweeper
Urban Sweeper

• •مجه��ز به شیش��ه پانورامی��ک جلو کابی��ن راننده
برای دید بهتر اپراتور

مدل

• •کابین دارای سه صندلی

عرض مسیر جاروب (میلیمتر)

2600

عرض مسیر جاروب با برس سوم (میلیمتر)

3600

• •صندلی راننده دارای سیستم تعلیق پنوماتیک

پهنای برس اصلی (میلیمتر)

1320

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

65000

• •مجهز به کولر و بخاری در کابین راننده

• •دارای موتور چهار س��یلندر دی��زل مجهز به توربو
ش��ارژ و اینتر کولر ،با اس��تاندارد  Step3س��اخت
کمپانی مرسدس بنز آلمان

• •قابلی��ت مان��ور ب��اال ب��ه دلی��ل سیس��تم فرمان
هیدرولیک بر روی چهار چرخ
• •امکان نصب دوربین دید عقب در صورت سفارش
• •سیستم تعلیق هیدرولیک بر روی چرخهای عقب

• •مجهز به سیستم تعلیق هیدرولیک برای افزایش
عمر برس تا 50%

ISAL 6000

ظرفیت مخزن آب (لیتر)

500

ظرفیت مخزن زباله (مترمکعب)

6

ارتفاع تخلیه مخزن زباله (میلیمتر)

1150

مساحت فیلتر (مترمربع)

26

کارایی فیلتر (میکرون)

3

توان موتور (اسب بخار)

175

حداکثر سرعت انتقال -کاری (کیلومتر در ساعت)

 42ـ 20

حداکثر شیب

%30

وزن زباله قابل بارگیری (کیلوگرم)

5220

وزن کل با بار (کیلوگرم)

13300

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

2940×2115×5924

• • ام��کان نص��ب ب��رس س��وم قاب��ل تنظی��م برای
جمعآوری گرد و خ��اک و زبالههای قرار گرفته در
کناره و لبه جداول در صورت سفارش
• •مجهز به سیس��تم پاش��ش آّب بر روی برس سوم
برای جلوگیری از بلند شدن گرد وخاک
• •دارای دو عدد فن برای مکش گرد و غبار

Made in Italy

تصویر شماتیک

دارای موتور چهار
سیلندر دیزل مجهز به
توربو شارژ و اینتر کولر،
با استاندارد Step3
ساخت کمپانی مرسدس
بنز آلمان

• •مجه��ز ب��ه فیلت��ر از جنس پلی اس��تر ب��ه همراه
سیستم تمیزکننده هیدرولیکی فیلترها

کارکرد دستگاه

• •امکان نصب  Green Filterبا قابلیت فیلتراس��یون
ذرات  1میکرون در صورت سفارش
امکان نصب برس سوم قابل
تنظیم برای جمعآوری گرد و خاک
و زبالههای قرار گرفته در کناره و
لبه جداول در صورت سفارش

• •جن��س مخ��زن س��اخته ش��ده از فوالد ض��د زنگ
()Stainless Steel 304
• •ام��کان افزایش ارتفاع تخلی��ه تا  2400میلیمتر
در صورت سفارش
• •امکان نصب مکنده با خرطومی مکش به قطر 150
میلیمتر و طول  4متر در صورت سفارش
• •امکان نصب دس��تگاه واترجت با فشار  150بار و
دبی  15لیتر در دقیقه به همراه  10متر ش��یلنگ
و قرقره شیلنگ جمعکن در صورت سفارش

امکان افزایش ارتفاع
تخلیه تا 2400
میلیمتر در صورت
سفارش

36

• •دارای مخ��زن مج��زا جه��ت تامین آب م��ورد نیاز
واترج��ت و سیس��تم پاش��ش ب��ر روی برسها از
جنس Stainless Steel
• •امکان تایین رنگ دستگاه به صورت سفارشی
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درباره DiBO
کمپانی  DiBOدر سال  1970در کشور هلند تاسیس گردید
و در س��ال  1980فعالی��ت خود را در کش��ور بلژیک ش��هر
 Arendonkدر زمین��ه تولید دس��تگاههای واترجت صنعتی
گس��ترش داد .این کمپانی با استفاده از تحقیقات مستمر و
بهرهگیری از فناوریهای نوین محصوالتی با ویژگیهای زیر
تولید مینماید.
1ـ باالترین تکنولوژی
2ـ دارای راندمان بسیار باال
3ـ دوستدار محیط زیست
4ـ مناسب با کاربر
شرکت اس��ب زر نماینده رسمی و انحصاری این کمپانی در
ایران میباشد.

38

About
DiBO
About DiBO

• •اطالعات کمپانی :

DiBO NV
Hoge Mauw 250
2370 Arendonk, Belgium
Tel: +32-(0)14/67 22 51
Fax: +32-(0)14/67 25 10
Email: sales@dibo.com
Web: http://www.dibo.com/
RPR Turnhout
B.T.W. BE 0877.684.902
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واترجت

دستگاههای واترجت صنعتی برای نظافت (شستشوی
و جرمزدایی) ماش��ینآالت ،نما ،تجهی��زات و  ...مورد
اس��تفاده ق��رار میگیرن��د .در فرآین��د شستش��و به
وس��یله دس��تگاههای واترجت پارامترهای مختلف به
شرح زیر تاثیر گذارند.
• •فش��ار :دس��تگاههای واترج��ت با اعمال فش��ار آب
بر روی س��طوح عمل جرمزدای��ی را انجام میدهند.
مس��لما ً اگر آب با فشار بیش��تری به سطح مورد نظر
برخورد نماید ،جرمهای س��ختتری را نیز میتواند
پاک کند ،فشار آب خروجی از دستگاههای واترجت
را با واحد بار ( )Barمیسنجند.

• •می��زان آبده��ی (دب��ی) :می��زان آب خروج��ی از
دس��تگاههای واترجت در هر ب��ازه زمانی را گویند.

هرچقدر آبدهی (دبی) بیشتر باشد سرعت شستشو
به مراتب بیش��تر میش��ود .واحد اندازهگیری دبی
در دس��تگاههای واترجت معموال ً لیتر در س��اعت یا
دقیقه میباشد.

• •درج��ه حرارت :ب��رای از بین بردن ج��رم و آلودگی
مانن��د چربیه��ا معم��وال ً از دس��تگاههای واترج��ت
آب گرم اس��تفاده میش��ود ،قاعدتا ً هرچقدر درجه
حرارت آب بیش��تر باشد قدرت پاککنندگی بیشتر
است.

Made in
Belgium

• •مواد ش��وینده :یکی از پارامترهای موثر در کیفیت
نظاف��ت اس��تفاده از مواد ش��وینده به هم��راه آب
میباشد.
• •ان��واع نازل :ب��رای افزای��ش کارایی دس��تگاههای
واترجت میتوان از انواع نازلها مانند نازل توربو،
سند بالست ،لوله بازکن ،کفشو و  ...استفاده نمود.
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی  (210-130بار)
دس��تگاههای واترجت آب س��رد مدله��ای  ECN-Sو PW

معموال ً در محیطهایی مانند مجتمعهای مسکونی ،کارخانهها،
بیمارستانها و  ...برای شستشوی اتومبیل ،سطلهای زباله
و تاسیسات و نما استفاده میشوند.

کارکرد دستگاه

)Cold Water High Pressure 130-210 (bar

• •دستگاه صنعتی با ابعاد کم با امکان جابجایی آسان
• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک

مدل

فشار کاری (بار)

130

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

PW-C25

ECN-S 210/15 ECN-S 130/10
130 - 30

210 - 30

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

600

600

900

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

50

40

40

• •امکان تنظیم فشار آب

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

طول کابل (متر)

5

5

5

• •دارای سیس��تم مخص��وص ب��رای پاش��ش م��واد
شوینده به همراه آب

منبع تغذیه

برق تک فاز

برق تک فاز

برق سه فاز

230

230

400

توان مصرفی (کیلووات)

3

3

7

وزن (کیلوگرم)

34

59

77

900×400×490

1100×530×760

1100×530×760

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •دارای بدن��ه و کاور از جن��س پلیاتیل��ن و فوالد
ضدزنگ
• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

ولتاژ کار (ولت)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20متر در صورت سفارش
• •دارای دس��ته و شاسی از جنس فوالد روکش دار
()Powder Coating
• •امکان تنظیم ارتفاع دسته

امکان نصب قرقره شیلنگ
جمعکن با شیلنگ به طول
 20متر

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه ب��ه م��دت  30ثانیه
جه��ت کاهش اس��تهالک پمپ و موتور و سیس��تم
روشنکننده خودکار

دارای بدنه و کاور از جنس
پلیاتیلن و فوالد ضدزنگ

• •متناسب برای کاربر و بسیار ارگونومیک

دارای دسته و
شاسی از جنس
فوالد روکش
دار (Powder
)Coating

• •کاربری بسیار آسان
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کم صدا با کمترین میزان لرزش

دارای سوپاپ از جنس
فوالد ضد زنگ

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

40
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی ( 260-160بار)
دس��تگاههای واترجت آب س��رد م��دل  ECN-Mمعموال ً در
کارخانهه��ا و محیطهای صنعتی مانند خودروس��ازی ،فوالد،
صنای��ع غذایی و  ...برای شستش��وی تجهی��زات خط تولید،
ماشینآالت سنگین ،نما ،بازکردن لولهها و  ...مورد استفاده
قرار میگیرند.

)Cold Water High Pressure 160-260 (bar

• •امکان جابجایی آسان

مدل

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک

فشار کاری (بار)

160 - 30

160 - 30

220 - 30

260 - 30

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

960 - 180

1320 - 240

960 - 180

960 - 180

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

60

60

60

60

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

10

طول کابل (متر)

5

5

5

5

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

منبع تغذیه

برق سه فاز

برق سه فاز

برق سه فاز

برق سه فاز

ولتاژ کار (ولت)

400

400

400

400

توان مصرفی (کیلووات)

2/5

8/6

7

5/7

وزن (کیلوگرم)

100

105

109

120

960×590×1080

960×590×1080

960×590×1080

960×590×1080

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به مخزن مواد شوینده

• •دارای بدنه و کاور از جنس پلیاتیلن و فوالد ضد
زنگ

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

ECN-M260/16 ECN-M220/16 ECN-M160/22 ECN-M160/16

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20متر درصورت سفارش
• •دارای دس��ته و شاسی از جنس فوالد روکش دار
()Powder Coating

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک

دارای بدنه و کاور از جنس
پلیاتیلن و فوالد ضد زنگ

• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

• •امکان نصب سیستم قطعکننده خودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاه��ش اس��تهالک پم��پ و موتور و روش��نکننده
خودکار در صورت سفارش
• •متناسب برای کاربر و بسیار ارگونومیک
• •کاربری بسیار آسان

امکان نصب قرقره
شیلنگ جمعکن با
شیلنگ به طول  20متر
درصورت سفارش

• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کم صدا با کمترین میزان لرزش
دارای محل جمعآوری کابل
و شیلنگ

کارکرد دستگاه
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی ( 500-320بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب س��رد م��دل  ECN-Tمعموال ً در
کارخانههای صنعتی مانند پاالیشگاهها ،پتروشیمیها ،فوالد
و هواپیماس��ازی برای زنگزدایی ،بازکردن لوله ،شستش��و
ماشینآالت و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.

)Cold Water High Pressure 320-500 (Bar

• •امکان جابجایی آسان

مدل

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک

فشار کاری (بار)

320 - 30

400

500

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

1080-180

960

900

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

60

60

60

• •ام��کان تنظی��م فش��ار آب و می��زان آبده��ی
(در مدل )ECN-T 320/18

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

طول کابل (متر)

5

5

5

منبع تغذیه

برق سه فاز

برق سه فاز

برق سه فاز

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

ولتاژ (ولت)

400

400

400

توان مصرفی (کیلووات)

11/5

12/5

15

وزن (کیلوگرم)

140

144

173

960×590×1080

960×590×1080

960×590×1080

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به مخزن آب

• •دارای بدن��ه و کاور از جن��س پلیاتیل��ن و فوالد
ضدزنگ

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

ECN-T 500/15 ECN-T 400/16 ECN-T 320/18

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20متر درصورت سفارش
• •دارای دس��ته و شاسی از جنس فوالد روکش دار
()Powder Coating

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک

دارای بدنه و کاور از جنس
پلیاتیلن و فوالد ضدزنگ

• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

• •امکان نصب سیستم قطعکننده خودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاه��ش اس��تهالک پم��پ و موتور و روش��نکننده
خودکار در صورت سفارش

امکان نصب قرقره شیلنگ
جمعکن با شیلنگ به طول
 20متر درصورت سفارش

• •متناسب برای کاربر و بسیار ارگونومیک
• •کاربری بسیار آسان
دارای محل جمعآوری کابل
و شیلنگ

• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کم صدا با کمترین میزان لرزش

کارکرد دستگاه
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی  (1000-500بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب س��رد م��دل  ECN-Lمعموال ً در
صنایعی مانند کشتیس��ازی ،پاالیش��گاهها ،هواپیماس��ازی،
پتروش��یمیها ،ف��والد و خودروس��ازی ب��رای زنگزدای��ی،
بازکردن لوله ،شستش��وی ماش��ینآالت و  ...مورد استفاده
قرار میگیرند.

)Cold Water High Pressure 500-1000 (Bar

• •امکان جابجایی آسان

مدل

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک

فشار کاری (بار)

• •دارای سیستم خودکار ستاره مثلث موتور

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

ECN-T 1000/15 ECN-T 800/19 ECN-L 500/30
500-30

800

1000

1800

1140

900

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

60

60

60

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

طول کابل (متر)

5

5

5

• •دارای پمپ اولیه تولید فش��ار در مدلهای 800
و  1000بار

منبع تغذیه

برق سه فاز

برق سه فاز

برق سه فاز

ولتاژ کار (ولت)

400

400

400

توان مصرفی (کیلووات)

30

30

30

وزن (کیلوگرم)

472

520

520

1030×810×1460

1030×810×1460

1030×810×1460

• •مجهز به پمپ سه پیستونی از جنس سرامیک

• •امکان تنظیم فشار آب (در مدل )ECN-L500/30

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای بدنه و کاور از جنس فوالد ضد زنگ
• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20متر درصورت سفارش
• •دارای دس��ته و شاسی از جنس فوالد روکش دار
()Powder Coating

مجهز به ترمز چرخها

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه

کارکرد دستگاه

• •کمترین میزان لرزش

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

مجهز به فیلتر در قسمت
ورودی آب به دستگاه
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی با نیرو محرکه بنزین و دیزل ( 250-200بار)
دس��تگاههای واترجت آب س��رد بنزینی و دی��زل مدلهای
 PTL-Mمعموال ً در محیطهایی که دسترس��ی به برق ندارند
مانند شرکتهای حفاری ،شهرداریها و شرکتهای خدماتی
برای شستش��وی تجهیزات و ماش��ینآالت ،مقرهها ،معابر و
جداول ،سطلهای زباله و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.

Cold Water High Pressure 200-250 (Bar) Mobile

• •مجهز به موتور بنزینی ساخت کمپانی  Hondaژاپن
و دیزل  Hatzآلمان

مدل

PTL-M 250/13B PTL-M 200/18B PTL-M 200/15D

• •امکان ارائه در مدلهای استارتی و هندلی

فشار کاری (بار)

200 - 30

200 - 30

250 - 30

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

900 - 240

1080 - 240

780 - 180

• •امکان جابجایی آسان

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

60

60

60

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

موتور دیزل

موتور بنزین

موتور بنزین

حجم مخزن بنزین (لیتر)

5/6

5/6

5/6

• •امکان تنظیم فشار آب

توان مصرفی (کیلووات)

8

5/9

5/9

126

108

96

960×660×1030

960×660×1030

960×660×1030

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه
• •دارای بدنه و کاور از جنس فوالد ضد زنگ

نیرو محرکه

وزن (کیلوگرم)

ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای محل جمعآوری شیلنگ

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20و  40متر درصورت سفارش
• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ الستیکی برای انتقال راحت
و کار در محیطهای صنعتی
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کمترین میزان لرزش

مجهز به پمپ سه پیستون از جنس
سرامیک

کارکرد دستگاه

امکان نصب قرقره شیلنگ
جمعکن با شیلنگ به طول
 20و  40متر درصورت
سفارش

مجهز به ترمز چرخها
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Cold Water
High
Pressure

واترجت آب سرد صنعتی با نیرو محرکه بنزین ( 500-350بار)
دس��تگاههای واترجت آب س��رد بنزینی مدله��ای PTL-L

معم��وال ً در محیطهایی که دسترس��ی به ب��رق ندارند مانند
شرکتهای حفاری ،شهرداریها و شرکتهای خدماتی برای
شستشوی تجهیزات و ماشینآالت ،مقرهها ،معابر و جداول،
سطلهای زباله و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.

Cold Water High Pressure 350-500 (Bar) Mobile

• •مجهز به موتور بنزینی ساخت کمپانی  Hondaژاپن
• •امکان ارائه در مدلهای استارتی و هندلی

مدل

فشار کاری (بار)

• •امکان جابجایی آسان

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

PTL-L 500/15 B PTL-L 350/16 B
350 - 30

500 - 30

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

960

900

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

60

60

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

موتور بنزین

موتور بنزین
24
18

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

نیرو محرکه

• •امکان تنظیم فشار آب

حجم مخزن بنزین (لیتر)

24

توان مصرفی (کیلووات)

15

وزن (کیلوگرم)

150

180

980×650×1200

980×650×1200

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه
• •دارای بدنه و کاور از جنس فوالد ضد زنگ

ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای محل جمعآوری شیلنگ

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ الستیکی برای انتقال راحت
و کار در محیطهای صنعتی
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کمترین میزان لرزش

کارکرد دستگاه

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

مجهز به ترمز چرخها
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی ( 160-130بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب گ��رم صنعت��ی م��دل  IBH-Mو
 PW-Hج��زو کاملترین مدلها میباش��ند ب��ه طوری که در
این دس��تگاهها هر پنج پارامتر فش��ار ،دبی ،درجه حرارت،
مواد ش��وینده و انواع نازلها برای از بین بردن آلودگیها
مورد اس��تفاده قرار میگیرند .یکی از مهمترین ویژگیهای
این دس��تگاهها امکان تولید بخار  150درجه سانتیگراد با
فشار کاری  50بار میباشد .این دسته از دستگاهها معموال ً
در محیطهای صنعتی مانند کارخانههای نورد ،پاالیش��گاهها،
پتروشیمیها ،کارخانههای خودروسازی و صنایع هوایی برای
شستش��وی ماش��ینآالت صنعتی ،تجهیزات ،آشپزخانههای
صنعتی و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.

)Hot Water High Pressure 130-160 (Bar

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک
•

•مجه��ز به  Green Boilerبا طراحی اختصاصی DiBO

جه��ت کاه��ش تولی��د  ،Co2بهرهوری ب��االی 92%
و کاه��ش مص��رف انرژی ت��ا  ،18%کاهش هزینه
تعمیرات و نگهداری

• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

• •دارای بدن��ه و کاور از جن��س پلیاتیل��ن و فوالد
ضدزنگ
• •دارای مخزن مجزا آب و مواد شوینده

مجهز به  Green Boilerبا طراحی
اختصاصی  DiBOجهت کاهش تولید
 ،Co2بهرهوری باالی  92٪و کاهش
مصرف انرژی تا  ،18٪کاهش هزینه
تعمیرات و نگهداری

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاهش استهالک پمپ و موتور

مدل

PW-H40 130/10

IBH-M 160/16

IBH-M 160/22

فشار کاری (بار)

130-40

160-30

160-30

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

300-600

960-180

1320-240

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

طول کابل (متر)

40

60

60

140-30

150-30

150-30

10

10

10

5

5

5

برق تکفاز ـ دیزل

برق سهفاز ـ دیزل

برق سهفاز ـ دیزل

230

400

400

3/3

5/2

5/5

ظرفیت گرمایی کوره (کیلووات)

70

70

70

مخزن سوخت (لیتر)

20

50

50

مخزن مواد شوینده (لیتر)

20

45

45

منبع تغذیه پمپ – گرمکن آب
ولتاژ (ولت)

حداکثر توان (کیلووات)

مخزن آب (لیتر)

5

12

12

وزن (کیلوگرم)

123

240

237

900×750×1050

1150×720×1200

1150×720×1200

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •متناسب برای کاربر و بسیار ارگونومیک
• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20تا  40متر در صورت سفارش
• •دارای دسته و شاس��ی از جنس فوالد روکشدار
()Powder Coating

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

امکان کنترل از راه
دور در مدلهای
دیجیتال IBH-M+

• •امکان جابجایی و کاربری بسیار آسان
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کمترین میزان لرزش

مجهز به پمپ سه
پیستون از جنس
سرامیک

مجهز به فیلتر در
قسمت ورودی آب به
دستگاه

امکان نصب قرقره شیلنگ
جمعکن با شیلنگ به طول
 20و  40متر درصورت
سفارش
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی ( 320-220بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب گرم صنعتی م��دل  IBH-Mجزو
کاملترین مدلها میباشند به طوری که در این دستگاهها
هر پنج پارامتر فش��ار ،دبی ،درجه حرارت ،مواد شوینده و
ان��واع نازلها برای از بین بردن آلودگیها مورد اس��تفاده
قرار میگیرند .یکی از مهمترین ویژگیهای این دس��تگاهها
امکان تولید بخار  150درجه س��انتیگراد با فشار کاری 50
بار میباش��د .این دسته از دس��تگاهها معموال ً در محیطهای
صنعتی مانند کارخانههای نورد ،پاالیشگاهها ،پتروشیمیها،
کارخانههای خودروس��ازی و صنایع هوایی برای شستشوی
ماش��ینآالت صنعتی ،تجهیزات ،آشپزخانههای صنعتی و ...
مورد استفاده قرار میگیرند.

)Hot Water High Pressure 220-320 (Bar

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک
•

•مجه��ز به  Green Boilerبا طراحی اختصاصی DiBO

جه��ت کاه��ش تولی��د  ،Co2بهرهوری ب��االی 92%
و کاه��ش مص��رف انرژی ت��ا  ،18%کاهش هزینه
تعمیرات و نگهداری

• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

فشار کاری (بار)

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

• •دارای بدن��ه و کاور از جن��س پلیاتیل��ن و فوالد
ضدزنگ
• •دارای مخزن مجزا آب و مواد شوینده

مجهز به  Green Boilerبا طراحی
اختصاصی  DiBOجهت کاهش تولید
 ،Co2بهرهوری باالی  92٪و کاهش
مصرف انرژی تا  ،18٪کاهش هزینه
تعمیرات و نگهداری

مدل

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاهش استهالک پمپ و موتور

طول کابل (متر)

امکان نصب قرقره شیلنگ
جمعکن با شیلنگ به طول
 20تا  40متر درصورت
سفارش

30-220

30-260

30-320

240-1320

180-960

180-108

60

60

60

30-150

30-150

30-150

10

10

10

5

5

5

برق سهفاز ـ دیزل

برق سهفاز ـ دیزل

برق سهفاز ـ دیزل

400

400

400

7/5

11

12/5

ظرفیت گرمایی کوره (کیلووات)

70

70

70

مخزن سوخت (لیتر)

50

50

50

مخزن مواد شوینده (لیتر)

45

45

45

منبع تغذیه پمپ ـ گرمکن

ولتاژ (ولت)

حداکثر توان (کیلووات)

مخزن آب (لیتر)

12

12

12

وزن (کیلوگرم)

240

245

260

1150×720×1200

1150×720×1200

1150×720×1200

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •متناسب برای کاربر و بسیار ارگونومیک
• •دارای محل جمعآوری کابل و شیلنگ

مجهز به فیلتر در قسمت
ورودی آب به دستگاه

• •امکان نصب قرقره ش��یلنگ جمعکن با شیلنگ به
طول  20تا  40متر درصورت سفارش

امکان کنترل از راه
دور در مدلهای
دیجیتال IBH-M+

IBH-M 320/18 IBH-M 260/16 IBH-M 220/22

• •دارای دس��ته و شاسی از جنس فوالد روکش دار
()Powder Coating

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی
• •امکان جابجایی و کاربری بسیار آسان
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه
• •کمترین میزان لرزش

مجهز به پمپ سه
پیستون از جنس
سرامیک

کارکرد دستگاه
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی ثابت ( 200-100بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب گ��رم صنعتی ثاب��ت مدل SBH

معم��وال ً در ش��رایطی که محدودهی کاری واترجت مش��خص
اس��ت و نیازی به جابجایی آن نیس��ت کارب��رد دارند .کوره
گرم کن آب در این دستگاهها در سه مدل گازی ،الکتریکی
و دیزل ارائه میگردد.
از ای��ن دس��تگاهها معم��وال ً در کارواشها ،داروس��ازیها،
صنایع غذایی و آشپزخانههای صنعتی استفاده میشود.

)Hot Water High Pressure 100-200 (Bar

• •دارای موتور الکتریکی کم استهالک

مدل

SBH-E 100/11 SBH-G 200/15 SBH-D 200/15

• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

فشار کاری (بار)

200-30

200-30

100-30

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

900-180

900-180

660-180

60

60

60

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

150-30

150-30

60-30

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

10

10

10

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

طول کابل (متر)

5

5

5/3

برق سهفاز ـ دیزل

برق سهفاز ـ گاز شهری

برق سهفاز ـ برق سه فاز

ولتاژ (ولت)

400

400

400

حداکثر توان (کیلووات)

5/5

5/5

6/2

ظرفیت گرمایی کوره (کیلووات)

70

70

9

مخزن سوخت (لیتر)

27

-

-

مخزن آب (لیتر)

10

10

-

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

• •دارای بدنه و کاور از جنس فوالد ضدزنگ

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاهش استهالک پمپ و موتور
• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •تعمیرات و نگهداری آسان و کم هزینه

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتیگراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

منبع تغذیه پمپ ـ گرمکن

وزن (کیلوگرم)

ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر)

180

163

204

1040×920×820

1040×920×820

1000×920×820

Made in
Belgium

• •امکان نصب به صورت مرکزی

کارکرد دستگاه
مجهز به پمپ سه
پیستون از جنس
سرامیک

مجهز به فیلتر در قسمت
ورودی آب به دستگاه
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی با نیرو محرکه بنزین و دیزل ( 200بار)
دس��تگاههای واترج��ت آب گرم بنزین��ی و دیزلی مدلهای
 JMB-Eمعموال ً در محیطهایی که دسترس��ی به برق ندارند
مانند پاالیش��گاه ،پتروش��یمی ،ش��هرداریها و شرکتهای
خدمات��ی برای شستش��وی تجهیزات و ماش��ینآالت ،معابر،
جداول و  ...مورد استفاده قرار میگیرند.

)Hot Water High Pressure 200 (Bar

• •مجهز به موتور بنزینی  Hondaژاپن و  Hatzآلمان
• •امکان ارائه در دو مدل استارتی و هندلی

مدل

فشار کاری (بار)

200 - 30

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

900-180

900-180

60

60

150-30

150-30

10

10

دیزل ـ دیزل
8

• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

JMB-E 200/15 EB

JMB-E200/15 ED
200 - 30

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

نیرو محرکه پمپ ـ گرمکن

بنزین ـ دیزل

حداکثر توان (کیلووات)

9/5

• •دارای بدنه و شاس��ی از جنس ف��والد روکشدار
()Powder Coating

ظرفیت گرماییکوره (کیلووات)

70

70

مخزن سوخت (لیتر)

6/5

6/5

وزن (کیلوگرم)

211

219

• •دارای محل جمعآوری شیلنگ

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

730×660×1100

730×660×1100

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

Made in
Belgium

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •ام��کان نص��ب سیس��تم قطعکنن��ده خ��ودکار در
صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه
جه��ت کاهش اس��تهالک پمپ و موتور و سیس��تم
روشنکننده خودکار

کارکرد دستگاه

امکان نصب چرخ جهت
جابجایی

58

مجهز به پمپ سه
پیستون از جنس
سرامیک

مجهز به فیلتر در قسمت
ورودی آب به دستگاه
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Hot Water
High
Pressure on
Trailer JMB-S

واترجت آب گرم صنعتی تریلر JMB-S
کمپانی  DiBOتوانایی تولید طیف وس��یعی از دس��تگاههای
واترجت آب گرم صنعتی تریلر را با باالترین سطح تکنولوژی
و کیفی��ت با توجه به نی��از مصرفکننده و ب��ه صورت کامال ً
سفارشی دارا میباشد.
از این دس��ته از دس��تگاهها برای کارهای سخت صنعتی و
مداوم اس��تفاده میش��ود .صنایع کشتیس��ازی ،نفت ،گاز،
پتروش��یمی ،پاالیش��گاهها و معادن از این دستگاهها برای
شستش��وی تجهی��زات ،ماش��ینآالت و بازکردن لول��ه و ...
استفاده مینمایند.

Hot Water High Pressure on Trailer JMB-S

• •ام��کان ارائه به صورت تریلر ب��ا قابلیت نصب بر
روی وانت و کامیونت

مدل

• •دارای موتور دیزل آب خنک

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

• •ام��کان تنظیم یکنواخت فش��ار و می��زان آبدهی
توسط تغییر دور موتور دیزل
• •دارای قرق��ره ش��یلنگ ورودی و قرقره ش��یلنگ
فشار قوی از جنس فوالد ضد زنگ
• •امکان نصب ترمز در صورت سفارش در مدلهای
تریلر
• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

JMB-S 200/30
200-30

فشار کاری (بار)

1800

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

JMB-S 500/18 JMB-S 350/18
350-30

500-30

1080

1080

60

60

60

120-30

120-30

120-30

40

40

40

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

110-18/9

110-18/9

110-26

مخزن سوخت (لیتر)

53

53

53

دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

منبع تغذیه پمپ – گرمکن

توان مصرفی پمپ – گرمکن (کیلووات)

مخزن آب (لیتر)

115

115

115

وزن (کیلوگرم)

680

680

530

1458×1440×2695

1450×1140×2690

885×1020×1450

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
عدم اس��تفاده از دستگاه به مدت  30ثانیه جهت
کاهش استهالک پمپ و موتور

قابلیت نصب بر روی وانت
و کامیونت

• •دارای ش��یلنگ بافت��ه ش��ده از الیاف ف��والدی با
روکشی از جنس الستیک
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

کارکرد دستگاه

• •امکان جابجایی آسان

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

دارای قرقره شیلنگ
ورودی و قرقره شیلنگ
فشار قوی از جنس فوالد
ضد زنگ

مجهز به فیلتر در قسمت
ورودی آب به دستگاه
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی تریلر JMB-M
کمپانی  DiBOتوانایی تولید طیف وس��یعی از دس��تگاههای
واترجت آب گرم صنعتی تریلر را با باالترین سطح تکنولوژی
و کیفی��ت با توجه به نی��از مصرفکننده و ب��ه صورت کامال ً
سفارشی دارا میباشد.
از این دس��ته از دس��تگاهها برای کارهای سخت صنعتی و
مداوم اس��تفاده میش��ود .صنایع کشتیس��ازی ،نفت ،گاز،
پتروش��یمی ،پاالیش��گاهها و معادن از این دستگاهها برای
شستش��و تجهی��زات ،ماش��ینآالت و بازک��ردن لول��ه و ...
استفاده مینمایند.

Hot Water High Pressure on Trailer JMB-M

• •مجموع��ه  green boilerو  intercoolingب��ا طراح��ی
اختصاصی  DiBOجهت کاهش تولید  ،Co2بهرهوری
ب��االی  92%و کاهش مصرف جه��ت صرفه جویی
 33%سوخت

• •مجهز به کاور دو ج��داره برای کاهش صدا (کمتر
از  85دس��ی بل) و ضد اشعه ماوراء بنفش مقاوم
در برابر آفتاب

مدل

JMB-M 200/30
200-30

فشار کاری (بار)

1800

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

350-30

500-30

1080

1080

60

60

60

120-30

120-30

120-30

40

40

40

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

110-18/9

110-18/9

85-26

80

80

500

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

منبع تغذیه پمپ – گرمکن

JMB-M 500/18 JMB-M 350/18

• •سیستم کنترل با ولتاژ کم ( 12ولت)

توان مصرفی پمپ – گرمکن (کیلووات)

• •امکان نصب فیلتر قابل شستشو

مخزن سوخت (لیتر)

80

مخزن آب (لیتر)

500

500

وزن (کیلوگرم)

885

885

950

1600×1750×3500

1600×1750×3500

1600×1750×3500

• •دارای قرقره ش��یلنگ ورودی ( 25متر) و قرقره
ش��یلنگ فش��ار ق��وی ( 40مت��ر) از جن��س فوالد
ضدزنگ

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •دارای سیستم محافظت و ایمنی در برابر کم آبی

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه ب��ه م��دت  30ثانیه
جه��ت کاهش اس��تهالک پمپ و موتور و سیس��تم
روشنکننده خودکار

• •مجهز به مخزن آب  500لیتری از جنس فوالد ضد
زنگ

• •ام��کان تنظیم یکنواخت فش��ار و می��زان آبدهی
توسط تغییر دور موتور دیزل

مجموعه  Green Boilerو Intercooling
با طراحی اختصاصی  DiBOجهت
کاهش تولید  ،Co2بهرهوری باالی
 92٪و کاهش مصرف جهت صرفه
جویی  33٪سوخت

مجهز به پمپ سه پیستون
از جنس سرامیک

• •امکان نصب ترمز در صورت سفارش در مدلهای
تریلر

• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی
کارکرد دستگاه

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ
• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت و کار در
محیطهای صنعتی

امکان نصب فیلتر قابل
شستشو

دارای قرقره شیلنگ ورودی (25
متر) و قرقره شیلنگ فشار قوی
( 40متر) از جنس فوالد ضد زنگ
با زوم بر روی شیلنگها
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی تریلر JMB-L
کمپانی  DiBOتوانایی تولید طیف وس��یعی از دس��تگاههای
واترجت آب گرم صنعتی تریلر را با باالترین سطح تکنولوژی
و کیفی��ت با توجه به نی��از مصرفکننده و ب��ه صورت کامال ً
سفارشی دارا میباشد.
از این دس��ته از دس��تگاهها برای کارهای سخت صنعتی و
مداوم اس��تفاده میش��ود .صنایع کشتیس��ازی ،نفت ،گاز،
پتروش��یمی ،پاالیش��گاهها و معادن از این دستگاهها برای
شستش��و تجهی��زات ،ماش��ینآالت و بازک��ردن لول��ه و ...
استفاده مینمایند.

Hot Water High Pressure on Trailer JMB-L

• •مجهز به موتور  4سیلندر آب خنک

• •قاب��ل عرضه در مدله��ای تریل��ر SKID ،و آماده
برای نصب بر روی وانت و کامیونت

• •دارای دو کوره  85کیلووات برای تسریع در گرم
شدن آب

• •دارای قرقره ش��یلنگ ورودی ( 50متر) و قرقره
شیلنگ فش��ار قوی ( 50متر) از جنس فوالد ضد
زنگ
• •سیستم کنترل با ولتاژ کم ( 12ولت)
• •مجهز به سیستم عیبیاب

• •کنترل اتوماتیک دور موتور

قابل عرضه در مدلهای
تریلر SKID ،و آماده برای
نصب بر روی وانت و
کامیونت

مدل

فشار کاری (بار)

JMB-L400/45

JMB-L500/38

JMB-L 600/30

2700

2280

1800

400-30

جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)

500-30

600-30

60

60

60

90-30

90-30

90-30

50

50

50

منبع تغذیه پمپ – گرمکن

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

توان مصرفی پمپ – گرمکن (کیلووات)

×85-482

×85-482

×85-482

مخزن سوخت (لیتر)

200

200

200

مخزن آب (لیتر)

300

300

300

وزن (کیلوگرم)

1450

1450

1450

1600×1700×4110

1600×1700×4110

1600×1700×4110

دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

• •ام��کان تنظیم یکنواخت فش��ار و می��زان آبدهی
توسط تغییر دور موتور دیزل
• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه ب��ه م��دت  30ثانیه
جه��ت کاهش اس��تهالک پمپ و موتور و سیس��تم
روشنکننده خودکار
• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

امکان کنترل از راه دور

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

مجهز به سیستم عیبیاب

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه

دارای قرقره شیلنگ
ورودی ( 50متر) و قرقره
شیلنگ فشار قوی (50
متر) از جنس فوالد
ضدزنگ

کارکرد دستگاه
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Hot Water
High
Pressure

واترجت آب گرم صنعتی تریلر JMB-H
کمپانی  DiBOتوانایی تولید طیف وس��یعی از دس��تگاههای
واترجت آب گرم صنعتی تریلر را با باالترین سطح تکنولوژی
و کیفی��ت با توجه به نی��از مصرفکننده و ب��ه صورت کامال ً
سفارشی دارا میباشد.
از این دس��ته از دس��تگاهها برای کارهای سخت صنعتی و
مداوم اس��تفاده میش��ود .صنایع کشتیس��ازی ،نفت ،گاز،
پتروش��یمی ،پاالیش��گاهها و معادن از این دستگاهها برای
شستش��و تجهی��زات ،ماش��ینآالت و بازک��ردن لول��ه و ...
استفاده مینمایند.

Hot Water High Pressure on Trailer JMB-H

• •مجموع��ه  Green Boilerو  Intercoolingب��ا طراحی
اختصاصی  DiBOجهت کاهش تولید  ،Co2بهرهوری
ب��االی  92%و کاهش مصرف جه��ت صرفه جویی
 33%سوخت
• •دارای مخزن آب از جنس فوالد ضد زنگ

• •ام��کان جمعآوری آب و ضایعات توس��ط سیس��تم
وکیوم
• •دارای مخزن آب کثیف

• •سیستم کنترل با ولتاژ کم ( 12ولت)
• •کنترل اتوماتیک دور موتور

• •ام��کان تنظیم یکنواخت فش��ار و می��زان آبدهی
توسط تغییر دور موتور دیزل

مجموعه  Green Boilerو Intercooling
با طراحی اختصاصی  DiBOجهت
کاهش تولید  ،Co2بهرهوری باالی
 92٪و کاهش مصرف جهت صرفه
جویی  33٪سوخت

• •مجهز به سیس��تم قطعکننده خ��ودکار در صورت
ع��دم اس��تفاده از دس��تگاه ب��ه م��دت  30ثانیه
جه��ت کاهش اس��تهالک پمپ و موتور و سیس��تم
روشنکننده خودکار
• •امکان تنظیم دما توسط ترموستات

مدل

فشار کاری (بار)

JMB-H200/30

JMB-H 350/18

JMB-H500/18

1800

1800

1080

200-30

حداکثر جریان خروجی آب (لیتر در ساعت)

حداکثر دمای مجاز آب ورودی (درجه سانتی گراد)
دمای خروجی (درجه سانتیگراد)

طول شیلنگ خروجی دستگاه (متر)

توان مصرفی پمپ – گرمکن (کیلووات)

350-30

500-30

60

60

60

120-30

120-30

120-30

40

40

40

110-12/5

110-18/9

85-26

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

دیزل-دیزل

مخزن سوخت (لیتر)

104

104

104

مخزن آب (لیتر)

620

620

620

وزن (کیلوگرم)

1050

1050

1070

2240×1760×3820

2240×1760×3820

2240×1760×3820

منبع تغذیه پمپ – گرمکن

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
Belgium

امکان کنترل از
راه دور

• •امکان تنظیم فشار آب و میزان آبدهی

• •مجهز به پمپ سه پیستون از جنس سرامیک
• •دارای سوپاپ از جنس فوالد ضد زنگ

• •مجهز به فیلتر در قسمت ورودی آب به دستگاه با
کارایی  25میکرون

امکان جمعآوری آب و
ضایعات توسط سیستم
وکیوم

کارکرد دستگاه
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واترجت مرکزی
از دس��تگاه واترجت مرک��زی معم��وال ً در کارخانههای مواد
غذایی ،داروسازیها ،صنایع شیمیایی و … برای شستشوی
تجهیزات ،دس��تگاهها ،کف سالنها و نما در سالنهای تولید
اس��تفاده میشود .کاهش آلودگی ،کاهش هزینه نگهداری،
استفاده آس��ان ،طول عمر باالی دس��تگاه و امکان استفاده
از م��واد ش��وینده و آب گ��رم در نقاط مختلف س��الن بدون
نی��از به جابهجایی و همچنین امکان اس��تفاده چند کاربر به
صورت همزمان نس��بت به دستگاههای واترجت پرتابل که
در ص��ورت نیاز به آب گرم محیط را آلوده مینماید از جمله
مزایای این دس��تگاه میباش��د .کمپان��ی  DiBOتوان تولید
دس��تگاه های واترج��ت مرکزی در مدل ه��ای مختلف برای
اس��تفادههای گوناگ��ون از  30بار تا  2500ب��ار را دارا می
باشد.
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High
Pressure
Units
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High Pressure Units

Made in
Belgium
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Accessories

تجهیزات سفارشی

Accessories

Made in
Belgium

TURBO نازل

TURBO نازل

نازل
Sand Blaster

نازل
Round Cleaner

نازل
Pipe Cleaning
Hose

لباس مخصوص

گرمکن آب
)Hotbox(
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پلیشر

Floor
polisher
Floor Polisher

دس��تگاه پلیشر برای شستش��و و پلیش کردن سطوح صاف
مانند س��رامیک ،س��نگ ،اپوکس��ی و پارکت مورد استفاده
ق��رار میگیرد .از این دس��تگاه به ط��ور معمول در هتلها،
بیمارستانها ،ادارهها و  ...استفاده میشود.

• •مجه��ز به الکترو موتور بس��یار قدرتمند جهت کار
مداوم

مدل

• •ابعاد کم با قدرت مانور باال

عرض شستشو (میلیمتر)

430

ظرفیت اسمی (مترمربع در ساعت)

600

• •کم صدا

• •دارای چرخهای بزرگ برای انتقال راحت

• •دسته قابل تنظیم برای عملکرد راحت و آسان

• •امکان اس��تفاده از ان��واع برس و پد ب��ا توجه به
جنس کف

SV 19

ظرفیت مخزن آب تمیز (لیتر)

10

سطح صدا (دسی یل)

55

منبع تغذیه

برق

ولتاژ (ولت)

230

حداکثر توان دستگاه (وات)

1000

تعداد برس

1

سرعت برس (دور در دقیقه)

155

وزن (کیلوگرم)

43

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

Made in
England
Premiere

1200×420×550

انواع برس

انواع پد

مایع مخصوص
پلیش
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Wet & Dry
Vacuum
Cleaner

جارو برقی صنعتی آب و خاک

دستگاههای جاروبرقی آب و خاک برای جمعآوری مواد مانند
گرد و خ��اک و آب مورد اس��تفاده قرار میگیرند .س��اختار
ای��ن دس��تگاهها متش��کل از موتور مکش ،فیلت��ر ،مخزن و
لوله و نازلها میباش��د .از دس��تگاههای ج��ارو برقی آب و
خاک در کارخانهها ،ادارهها ،مجتمعهای مس��کونی ،مساجد،
کارواشها و  ...استفاده میشود.

Wet & Dry Vacuum Cleaner

• •امکان ارائه در سه مدل یک ،دو و سه موتوره
• •دارای بدنه با دوام از جنس استیل

مدل

تعداد موتور

• •قابلی��ت چرخ��ش جه��ت تخلی��ه آس��ان مخ��زن
(در مدلهای دو و سه موتوره)

دبی (لیتر در ثانیه)

53

فشار (میلیمتر آب)

2800

2800

منبع تغذیه

برق تک فاز

برق تک فاز

برق تک فاز

ولتاژ (ولت)

220

220

220

حداکثر توان دستگاه (وات)

1200

2400

3600

سطح صدا (دسی بل)

77

79

79

حجم مخزن (لیتر)

35

80

80

• •دارای شیلنگ تخلیه آب کثیف
(در مدلهای دو و سه موتوره)

• •دارای انواع نازل برای نظافت انواع سطوح

وزن (کیلوگرم)

ابعاد طول×عرض×ارتفاع (میلیمتر)

لوازم جانبی
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CB30-1

CB60-2

CB60-3

106

159

2800

1

2

3

18

30

34

700×220×435

1180×560×635

1180×560×635
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یادداشت
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Note

تهران ،خیابان آزادی ،ابتدای اسکندری جنوبی ،شماره  471کد پستی 1311784735 :تلفن66423595 :ـ 021فکس66429939 :ـ021
www.asbzar.cominfo@asbzar.com

