
آدرس : خیابان امام خمینی ، بین خوش و قصرالدشت ، پالك 647 

      تلفن : 021-66676886          0912-7074674    

جاروبرقی صنعتی 
پر قدرت و کارآمد
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Green: جاروبرقی               در مدلهاي

- دو مــوتـور نیمـه صنعـتی خاك 

- دو مـوتور آب و خاك صـنـعـتی

- سـه مـوتـور آب و خاك صنعتی 

- سه موتور آب و خاك اتوماتیک 

مناسب جهت جمع آوري گرد و غبار ضایعات و مایعات میباشد. سیستم تعویض موتور خودکار 

فقط در مدل         دو موتور همیشه روشن و یک موتور استراحت که موجب طول عمر بیشتر

 دسـتگاه و جلوگیري از داغ شدن بیـش از اندازه مـوتورها مـی شود. مـناسب جهـت استفاده 

در کارخانجات ، صنایع ، مساجد ، کارواشها ، ادارات ، مکانهاي بزرگ و ...

ویژگی ها : 

- سیستم تعویض موتور اتوماتیک 

- تخلیه درحالت سطل برگردان ( در مدلهاي آب و خاك ) 

- مـــــخـــزن اســتــیـل مــقـــاوم 

- فیـلتر پارچه اي قـابل شستشو

- کـلگی و شـاسی از پلـی اتیلـن مـقـاوم ( عـایـق بــرق )

- چرخهاي بزرگ و روان جهت جابجایی 

- خـدمـات پـس از فـروش مـنـاسـب 



جاروبرقی صنعتی              مناسب جهت تمام امور
با موتورهاي پرقدرت آلمانی که این محصول را با کمترین ایراد سالها قابل استفاده مینماید.
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 Green 703 / 702 

Green 702 Green 352

تعداد موتور                               2 عدد                                        2 عدد                                         3 عدد                                          3 عدد

تعداد موتور                

موتور ساخت

کارکرد (اتوماتیک / دستی )          دستی                                        دستی                                       دستی                                         اتوماتیک

مکش (آب و خاك /خاك )               خاك                                        آب و خاك                                 آب و خاك                                     آب و خاك

جنس مخزن                                 استیل                                         استیل                                      استیل                                           استیل

حجم مخزن                                  35 لیتر                                       70 لیتر                                    70 لیتر                                         70 لیتر

سطل برگردان                               ندارد                                           دارد                                         دارد                                               دارد

جنس کلگی و شاسی            پلی اتیلن مقاوم                             پلی اتیلن مقاوم                       پلی اتیلن مقاوم                              پلی اتیلن مقاوم

طول کابل برق                             10 متر                                         10 متر                                     10 متر                                           10 متر

ابعاد / طول                            72 سانتی متر                              72 سانتی متر                           72 سانتی متر                                 72 سانتی متر

ابعاد / عرض                          57 سانتی متر                               57 سانتی متر                           57  سانتی متر                               57 سانتی متر

ابعاد / ارتفاع                          65 سانتی متر                              95 سانتی متر                           95 سانتی متر                                 95 سانتی متر

وزن                                        23 سانتی متر                               29 سانتی متر                           33 سانتی متر                                35 سانتی متر

ضمانت                                  یکسال ضمانت                               یکسال ضمانت                          یکسال ضمانت                                یکسال ضمانت

         هر موتور 1300 وات                    هر موتور 1300 وات                    هر موتور 1300 وات                    هر موتور 1300 وات           

آلمان Domel(AEG)آلمان Domel(AEG) آلمان Domel(AEG) آلمان Domel(AEG)

سططل برگردان جهت تخلیه راحت تر مخزن

www.AzinSanat.com

متعلقات مدل                      : Green 352متعلقات مدل                             : 

- لوله استیل 2عدد - لوله استیل 3 عدد 
- لوله خرطومی 2.5 متر - لوله خرطومی 2.5 متر 

- پارویی مکش آب 

- پارویی مکش خاك 

- پارویی خاك و فرش و موکت 

- پارویی خاك و فرش و موکت 

- گوشه گیر

- گوشه گیر


