
008  th وایرلِس   دایناجت  

قابلیت کار با آب سرد  ،می باشد.این واترجت عالوه بر استفاده آسان از نوع تریلی تی اِچ یک دستگاه قوی و کارآمد 008 واترجت 

قابلیت ایجاد  کنترل این دستگاه از نوع وایرلِس یا بدون سیم می باشد. همچنین این واترجت و آب داغ را برای تمامی اهداف دارد.

لیتر بر دقیقه را دارد. 21پی اس آی( و دبی  01160بار ) 008فشار تا   

و همچنین ایمنی بسیار باالیی دارد. زیاد، این واترجت جمع و جور ، کارایی هگفته شد عالوه بر مطالب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایا:

:ساختار  

آسان  در محل مورد نظرشاسی تک محور با الستیک های بادی برای مانور پذیری   - 1  

 دارای اسکلت ارتجاعی و خود پشتیبان برای بهینه سازی وزن واترجت – 2

 ان حتی برای مکان هایی که دسترسی به آن سخت می باشد.باالبر برای حمل و نقل آس ی حلقه مرکزیِ اتصال به جرثقیل یادارا -3

 دستگاه محافظ زیرین دستگاه برای ایمنی بیشتر -4

 ظت در برابر خوردگی و حداکثر کیفیت سطحافحم برای  اسکلت رنگ آمیزی شده با روش کوره ای الکترو استاتیک  -5

 زیادیمزایای بسیار  از قسمت عملیاتی جدا شده است. این طراحی  طراحی تارگا، که درآن موتور ،پمپ و قسمت گرم کن آب -6

 دارد.گونومی، ایمنی دستگاه و کاهش ارتعاش و صدا در ار

 عملیاتی)هود( پالستیکی مقاوم در برابر ضربه برای ایجاد حداقل وزن بر روی موتور و قسمت  کاپوت -7

 با طول عمر زیاد برای راحتی کار مستحکم  کاپوتهای گازی صنعتی، لوال های قوی و فنر -8



 

 محرک دستگاه:
 اجرایی کمهزینه های  و مدت طوالنی مفید برای عمر خروجی هایموتور صنعتی مطابق با آخرین استانداردهای گاز -1

 تنظیم کننده سلنوئیدی برای کارایی و ایمنی بیشتراختصاصی دایناجت بدون  ،کنترلگر محفظه گرم کن آب -2

 ساعت شمار کارکرد دستگاه به منظور بهینه سازی و تجزیه و تحلیل هزینه های دستگاه -3

 قوی و کم مصرف سیلندر 3موتور دیزل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع آب:

 
  شلنگ فشار باال که در عرض چند ثانیه اتصال آن ها آماده می شود.  "دِرام  "شلنگ برای آب ورودی و   "دِرام  "دارای -1

 حداکثر عمر مفید پمپ باال بردن برایو قابل شستشو فیلتر آب ضد زنگ  -2

فشار  ، در مواقعی که منبع آب خارجی در دسترس نیست.همچنین به عنوان یکمستقلمخزن آب بزرگ و یکپارچه برای عملیات  -3

 کمکی هنگامی که فشار آب ورودی کم است.

 مانیتور چِک کردن سطح آب برای جلوگیری از خشک کار کردن پمپ و آسیب رسیدن به آن -4

 ه پمپ و کاهش هزینه هافشار آب ورودی ب ننده )بوستر پمپ( برای بهینه سازیدارای پمپ تقویت ک -5

 پالنجری با سرعت پایین و استهالک کم  برای عمر مفید طوالنی مدت و کاهش هزینه ها 3استفاده از پمپ  -6

 تنظیم فشار پیوسته و بی وقفه برای تعدیل فشار و دبی.  با این نوع تنظیم مصرف سوخت دیزل و سر و صدا کاهش می یابد -7

 شلنگ در بای پَس برای ایمنی و راحتی بیشتردارای سیستم افت فشار  -8

 همیشه آماده عملیات می باشد حتی در زمستان به علت دارا بودن سیستم محافظت در برابر یخ زدگی  -9

 

 

 

 


