
 

 

 

 

 

 

 

   500th‐15 دايناجتدستگاه واترجت صنعتي 

قابليت  ،واترجت عالوه بر استفاده آسان دستگاه يك دستگاه قوي و كارآمد مي باشد.اين 500th‐15 اترجت تريليستگاه ود 
دارد. اين دستگاه  شستشوي تجهيزات، رسوب زدايي،....)( را براي تمامي اهداف درجه سانتيگراد 95تا  كار با آب سرد و آب داغ

  دقيقه را دارد.ليتر بر  15) و دبي PSI 7250بار ( 500قابليت ايجاد فشار تا 
  ايمني بسيار بااليي دارد. رايي وجمع و جور ، كاعالوه بر مطالبي كه در باال گفته شد، اين واترجت 

:ي اين دستگاه واترجتزايام  

:ساختار  
  شاسي تك محور با الستيك هاي بادي براي مانور پذيري آسان  در محل مورد نظر  - 1
  ارتجاعي و خود پشتيبان براي بهينه سازي وزن واترجتداراي اسكلت  – 2
  باالبر براي حمل و نقل آيان حتي براي مكان هايي كه دسترسي به آن سخت مي باشد. ي حلقه مركزيِ اتصال به جرثقيل يادارا -3
  محافظ زيرين دستگاه براي ايمني بيشتر -4
  ظت در برابر خوردگي و حداكثر كيفيت سطحافحم براي  اسكلت رنگ آميزي شده با روش كوره اي الكترو استاتيك  -5
 كه زياديطراحي تارگا، كه درآن موتور ،پمپ و قسمت گرم كن آب  از قسمت عملياتي جدا شده است به منظور مزاياي بسيار  -6

  گونومي، ايمني دستگاه و كاهش ارتعاش و صدا دارد.در ار
   



  (هود) پالستيكي مقاوم در برابر ضربه براي ايجاد حداقل وزن بر روي موتور و قسمت اپراتور كاپوت -7
 هاي گازي صنعتي، لوال هاي قوي و هود با طول عمر زياد براي راحتي كارفنر -8

 

  محرك دستگاه:
  اجرايي كمهزينه هاي  و مدت طوالني مفيد براي عمر خروجي هايموتور صنعتي مطابق با آخرين استانداردهاي گاز -1
  تنظيم كننده سلنوئيدي براي كارايي و ايمني بيشتركنترلگر محفظه گرم كن آب اختصاصي دايناجت بدون  -2
  ساعت شمار كاركرد دستگاه به منظور بهينه سازي و تجزيه و تحليل هزينه هاي دستگاه -3
  آب خنك قوي و كم مصرف سيلندر 3موتور ديزل -4
 

  :دستگاه آب تامين
به طور دايم كه   "درام هايي"هاي دستگاه .  "درام  "متر شلنگ فشار باال بر روي  50متر شلنگ براي آب ورودي و  25داراي  -1
  بروي دستگاه نصب هستند و در عرض چند ثانيه آماده به كار مي شوند. بر
  حداكثر عمر مفيد پمپ باال بردن برايو قابل شستشو فيلتر آب ضد زنگ  -2
 ، در مواقعي كه منبع آب خارجي در دسترس نيست.همچنين به عنوان يكزن آب بزرگ و يكپارچه براي عمليات مستقلمخ -3

  فشار كمكي هنگامي كه فشار آب ورودي كم است.
   كار كردن پمپ و آسيب رسيدن به آنمانيتور چِك كردن سطح آب براي جلوگيري از خشك  -4
  سرعت پايين و استهالك كم  براي عمر مفيد طوالني مدت و كاهش هزينه هاپالنجري با  3استفاده از پمپ  -5
  تنظيم فشار پيوسته و بي وقفه براي تعديل فشار و دبي.  با اين نوع تنظيم مصرف سوخت ديزل و سر و صدا كاهش مي يابد -6
 هميشه آماده عمليات مي باشد حتي در زمستان به علت دارا بودن سيستم محافظت در برابر يخ زدگي  -7

  
 
 
 
 


