
 

 

 

 

 

 

 

UHP 220 ‐‐ 800  دايناجت دستگاه واترجت صنعتي   

  UHP 220واترجت  دستگاه دايناجت مي باشد.صنعتي بهترين كالس واترجت هاي  UHPايناجت كالس د دستگاه واترجت
در  UHP 220را دارد.  ليتر بر دقيقه 88دبي ) و PSI 11600( بار 800واترجت فوق فشار بااليي است كه قابليت ايجاد فشار تا 

دايناجت يكي از قدرتمند ترين ها است كه كارايي بسيار باال، بازدهي بسيار مطلوب و كامال صنعتي واترجت هاي  دستگاه ميان
درب تعميراتي بزرگ در طرفين دستگاه  2عاله بر دو كاپوت در ابتدا و انتهاي دستگاه داراي  واترجت اين سيستم اقتصادي مي باشد.

  را آسان مي سازد.واترجت مي باشد كه دسترسي سريع به پمپ، موتور و ساير قسمت هاي يونيت 

بلكه با نوآوري هاي  ،خته شده استسا 4تايِر  نه تنها بر اساس آخرين استانداردهاي ايمني و انتشار گازهاي گلخانه اياين واترجت 
 متعدد خود باعث مي شود استفاده از واترجت ارگونوميك تر، كارآمد تر و پايدارتر شود.

  

:ي اين دستگاه واترجتمزايا  
:ساختار  

ايمن و جا به جايي محور براي رانندگي 2شاسي   - 1  
  بيشتر هنگام جابه جايي پذيريا باالبر براي انعطاف عدد حلقه اتصال به چرثقيل و ي چهار -2
  (هود) بر اساس مدل تاگرا براي دسترسي راحت تر به موتور و قسمت كنترل و عمليات كاپوتعدد چهار  -3



  (هود) ها براي ايمني بيشتر كاپوتقابليت قفل كردن  -4
 زمين محافظت از زير دستگاه توسط يك سيني در مقابل كثيفي و همچنين عدم نشت مايعات بر روي  -5

  محل ذخيره سازي لوازم جانبي به صورت مرتب و منظم -6
) متصل هستند كاپوت (هود) ها مي توانند بسته شوند كه باالدر هنگامي كه شلنگ هاي آب ورودي و آب خروجي( آب فشار  -7

  .اين مزيت باعث مي شود آلودگي صوتي به حداقل برسد
  

  :واترجت دستگاه و كنترل محرك
طراحي شده براي اطمينان هنگام عمليات.   UHP 220دايناجت كه به طور مخصوص براي دستگاه  ولووموتور ديزل  قدرتمند  -1
  )4مطابق با آخرين استاندارد هاي گاز هاي خروجي اتحاديه اروپا (تايِر آاليندگي هاي موتور ديزل  -2
  هاي خاص)بازدارنده جرقه يكپارچه (جلوگيري از اشتعال در محيط  -3
  مخزن سوخ بزرگ براي عمليات هاي طوالني مدت -4
  عايق صدا جهت كاهش آلودگي صوتي -5
  سيستم هواي فشرده يكپارچه -6
  سيستم كنترل آسان دايناجت شامل: -7

 صفحه نمايش رنگي -

  آشنايي سريع -
  انتخاب حالت هاي مختلف عمليات -
 م موتوركنترل عالئ -

 ساعت شمار كاركرد پمپ و موتور ديزل -

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  :واترجت تامين آب دستگاه
 فوالدي ضدزنگ براي حفاظت حداكثري از موتور محفظهدر ار دقيق و عالي يبسفيلتر  -1

 

  خصوصيات:  پمپ فشار باال با -2
  سرعت كاري پايين براي جلوگيري از گرماي بيش از حد و باال رفتن طول عمر مفيد پمپ -
  كم و كمترين حد لرزشساختار بهينه شده براي مصرف سوخت  -
 ي از جنس كاربايد براي باالترين حد ثبات و حداكثر طول عمريپالنجرها -

 جايگزيني ساده و راحت شيرها -

 سيستم خنك كاري بسته با حداقل صدا -

 سيستم روغن كاري پاششي -

  ) پنوماتيك با كاركرد بسيار نرمUnloader valveرگالتور( -3
مطمئن: در صورتي كه فشار از حد مجاز باالتر برود اين شير باز شده تا از اپراتور ، دستگاه و تجهيزات سوپاپ ايمني كامل و بسيار  -4

  محافظت كند. پس از بر طرف كردن خطا و راه اندازي دوباره سيستم، كار مي تواند ادامه پيدا كند.
  
  
 


