
 2700تی شوی صنعتی راهنامی 

 

 و مبنی بر کارکرد در ایران ساخته شده است . اروپایی طراحی ست که با تجربیات قبلی و  شوی های بازار ا ترین تی صنعتیجزو  2700تی شوی 

ستاتیک پوشانده  آلومینیوم و فوالد گالوانیزه ساخته شده است که یک الیه رنگ کوره ای الکرتوالیرتی و آبگیر با تلفیق  50این مدل دارای سطل های 
 میلیمرت صنعتی است.  75انجام شده ، چرخ ها با قطر  CO2شاسی از جنس پروفیل فلزی با رنگ کوره ای ، متامی جوش ها توسط دستگاه   شده . 

 ستفاده :ط های ایااحت

تی شور باعث میشود که به قسمت های فلزی آسیب رسیده و باعث تغییر  ک و وایتکس در این واد اسیدی مانند جوهر مناز استفاده م -１
 و زنگ زدگی منجر شود رنگ

 بجا شود که به چرخ آسیب نرسد  لبه دار مانند آسانسور با رسعت کم جا د و قسمت هایبجایی سعی شو در هنگام جا -２

 به بیرون بریزددد که در هنگام جابجایی آب مقدار بیشرت باعث میگر  . لیرت است  ۳۰ تی شوی در هر مخزن حداکرث مقدار آب -３

دسته تی های دیگر توصیه  ذین صنعت مناسب سازی شده و استفاده از سانتیمرت ساخت رشکت آ  ۳۵رای تی نخی عرض ور بتی شاین  -４
 ک تی شوی وجود داردو احتامل شکسته شدن قطعه فمنیشود 

 

 است :ر در کارتن تی شوی صنعتی دارای قطعات زی

 پالستیکی  مخزن  عدد  2 •

 فلزی  شاسی  •

 )دو عدد ساده و دو عدد ترمز دار(  عدد چرخ 4 •

 پیچ عدد  4 •

 ره عدد مه 4 •

 )در برخی مدل ها یک عدد میباشد(   حمل عدد دسته 2 •

 آبگیر تی شور  •

 ر قرار داردتی شو  ن مخز خ ها بین دو نکته : چر 

  



 مونتاژ تی شوی 

 تخت یا رینگی آچار  یک عدد و انسهژ یک عدد آچار فر مونتابزار مورد نیاز برای ا

 در باالی پروفیل وارش و سپس مهره قرار گیرد( و توسط آچار فرانسه کامال سفت شود.  )شاسی وصل منوده  یچ به  پابتدا چرخ ها را توسط 

در عموما ها تحرک نداشته باشد .  مخزن ه  ک قرارگیرد. آبگیر باعث میشوددو طرف قرار داده و سپس آبگیر را در وسط در دو عدد سطل را 
 . ه میشود زرد به عنوان آب کثیف استفاد مخزن بیامرستان ها 

 . جای خود قرار گیرد در تی شور  حمل دسته

           
 

            

 استفاده از تی شوی صنعتی طرز 

 


