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تولید کننده ماشین های نظافت صنعتی
کاتالوگ محصوالت

بــرای  می داریــم  اعــام  افتخــار  بــا 
رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان در 
بــا  مقابلــه  و  تولیــد  جهــش  ســال 
ــت  ــه مل ــر علی ــه ب ــای ظالمان تحریم ه
ــرکت دارای  ــن ش ــوالت ای ــران محص ای
اســتاندارد ملــی ایــران مــی باشــد. 
کرشــا تنهــا دارنــده اســتاندارد ملــی 
ایــران در کشــور در حــوزه ماشــین هــای 

نظافت صنعتی می باشد.

ــماره  ــتر ش ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ب
ــه  ــتاندارد 7683306996 را ب ــه اس پروان
صــورت فارســی بــه شــماره 10001517 بــه 
ــران ارســال  ــی اســتاندارد ای ســامانه مل

نمایید.

7683306996

استاندارد ملی ، تولید ملی ، اعتبار جهانی
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درباه ما
شــرکت کوشــا اندیــش شــاهکار 
از نخبــگان و  از جمعــی  متشــکل 
ــا هــدف ایجــاد  مخترعیــن کشــور ب
ــدی از  ــل جدی ــد نس ــتغال و تولی اش
صنعتــی،  نظافــت  آالت  ماشــین 
جهــت ارائــه خدمــات هرچــه ارزنــده 

تر تأسیس گردید.

شرکت کرشا
ــه عــدم تولیــد ایــن محصــوالت در ایــران و وارداتــی  ــا توجــه ب ب
ــرکت  ــی ، ش ــال ایران ــای فع ــرکت ه ــوالت ش ــه محص ــودن کلی ب
ــای  ــین ه ــده ماش ــد کنن ــا تولی ــن و تنه ــوان اولی ــه عن ــاهکار ب ش
ــره  ــا به ــیا ، ب ــرب آس ــران و غ ــی در ای ــی تخصص ــت صنعت نظاف
گیــری از فــن آوری نانــو و هوشــمند ســازی ایــن ماشــین آالت بــه 
عنــوان شــرکتی پیشــرو در ایــران برتــری خــود را نســبت بــه ســایر 
ــه ارگان هــا، موسســات و ســازمان  ــه ایــن محصــول ب ــا در ارائ رقب
ها،بیمارســتان هــا و صنایــع مختلــف نشــان داده و جایــگاه خــود 

را تثبیت نموده است.

CE استاندارد

CE گواهی استاندارد

کارگر نمونه

انتخــاب جنــاب آقــای عبــاس 
شیرزاد به عنوان کارگر نمونه

مجوز واحد فناوری

ــی و  ــارک علم ــاور در پ ــد فن واح
فناوری استان قزوین

تقدیرنامه

تقدیــر اســتاندار قزویــن از جنــاب 
آقای عباس شیرزاد

ارائــه خدمــات نویــن پشــتیبانی و خدمــات پــس از فــروش قــوی 
و مشــتری مــداری از تعهــدات ایــن شــرکت اســت. همچنیــن بــه 
دلیــل تولیــد ایــن محصــوالت در ایــران، خدمــات پــس از فــروش 
بســیار ارزان و راحــت در اختیــار مشــتریان قــرار مــی گیــرد. ایــن 
شــرکت مفتخــر اســت بــا حمایــت و اعتمــاد شــما مشــتریان عزیــز 
در جهــت تولیــد محصــوالت جدیــد و متنــوع دیگــری گام برداشــته 

و پاسخگوی نیاز شما عزیزان باشد.
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اسکرابر چیست؟

ــتن  ــه داش ــزه نگ ــو و پاکی ــور شستش ــه منظ ــزه ب ــن و مکانی ــین آالتی نوی ــکرابرها ماش اس
ســطوحی از جنــس ســنگ، ســرامیک، اپوکســی و ... می باشــند. در ایــن ماشــین آالت آب 
ــوص  ــای مخص ــط فرچه ه ــز، توس ــزن آب تمی ــود در مخ ــوینده موج ــواد ش ــراه م ــه هم ب
ســطح مــورد نظــر را بــه خوبــی شستشــو داده و تــی عقــب دســتگاه توســط موتــور مکنده، 
آب باقیمانــده از عملیــات شستشــو را در مخــزن آب کثیــف جمــع آوری مــی کند، بــه گونه ای 
ــروی  ــره وری نی ــش به ــث افزای ــکرابرها باع ــذارد. اس ــا نمی گ ــی برج ــری از آلودگ ــه اث ک
ــه از  ــژه اینک ــه وی ــد، ب ــط می گردن ــی محی ــت و پاکیزگ ــطح بهداش ــای س ــانی و ارتق انس

تماس بیش از حد کارکنان نظافتی با آلودگی ها جلوگیری خواهد شد. 

همچنیــن صرفه جویــی در زمــان و مصــرف آب و مــواد شــوینده از جملــه مزایــای اســتفاده 
ــه  ــا و صرف ــش هزینه ه ــا کاه ــراه ب ــو هم ــاالی شستش ــت ب ــد. کیفی ــکرابرها می باش از اس
ــر مشــتریان از اســکرابرها شــده اســت.  ــی  نظی ــی در مصــرف آب باعــث اســتقبال ب جوی
ــطح و  ــوع س ــاحت و ن ــه مس ــه ب ــا توج ــی ب ــای متنوع ــی در مدل ه ــکرابرهای صنعت اس
ــکرابرها دارای  ــی اس ــور کل ــه ط ــده اند. ب ــه ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــی، تولی ــم آلودگ حج
ــای  ــات و کاربرده ــا امکان ــک ب ــر ی ــوده و ه ــین دار ب ــی و سرنش ــتی، کابل ــای دس مدل ه
متنوعــی ارائــه شــده اســت. از اســکرابرها بــرای شستشــوی ســطح بیمارســتان ها، 
کارخانجــات، ســاختمان های اداری و تجــاری، فروشــگاه هــا و ســالن هــای ورزشــی 

استفاده می گردد.

 اســکرابرها باعــث افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی و ارتقــای ســطح 
ــاس  ــه از تم ــژه اینک ــه وی ــد، ب ــط می گردن ــی محی ــت و پاکیزگ بهداش

بیش از حد کارکنان نظافتی با آلودگی ها جلوگیری خواهد شد. 
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صرفه جویی در انرژی بهره وری باال کاربری آسان

ضد عفونی کننده صرفه جویی در هزینه صرفه جویی در آب

ــد  ــود را متعه ــرکت خ ش
بــه اســتفاده از اســتاندارد 
ــذ  ــه و اخ ــد پای ــای بلن ه
الزم  هــای  گواهینامــه 
دانســته و کلیــه محصوالت 
خــود را بــر همین اســاس 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــد و ب تولی

کرده است.

ــان  ــوینده، آب و زم ــواد ش ــرف م ــت در مص ــرای نظاف ــکرابر ب ــتگاه اس ــتفاده از دس در اس
ــرای نظافــت  ــی اســت کــه در روش هــای ســنتی ب صرفــه جویــی مــی شــود ایــن در حال
ــوینده  ــواد ش ــم از م ــر کنی ــه کار را بهت ــه نتیج ــن ک ــرای ای ــرف و ب ــادی آب مص ــدار زی مق
بیشــتری اســتفاده مــی شــود کــه ایــن امــر باعــث هــدر رفتــن منابــع و آســیب هــای جــدی 

به محیط زیست خواهد شد.

ویژگی محصوالت
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ویــروس کرونــا بســیار عاقــه منــد به چســبیدن بــه ســطوح مخصوصًا 
کــف زمیــن مــی باشــد. ویــروس کرونــا بســیار عاقه منــد بــه چســبیدن 

به سطوح مخصوصًا کف زمین است.

ــاخت و  ــه س ــان در زمین ــابقه درخش ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــه م مجموع
تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان بــه تازگــی و بــرای »اولیــن بــار در جهان« 
ــی  ــوژی آنت ــا تکنول ــی ب ــت صنعت ــوالت نظاف ــاخت محص ــه س ــق ب موف
ــور  ــربلندی کش ــتای س ــر در راس ــاری دیگ ــت و افتخ ــده اس ــروس ش وی

عزیزمان ایران، کسب کرده است.

ــس از  ــه پ ــت ک ــه اس ــن گون ــه ای ــتگاه ب ــن دس ــل ای ــم عم مکانیس
شستشــوی کامــل در مرحلــه آخــر بعــد از خشــک کــردن بــا انتشــار مــواد 
ــه ســرعت جــذب محیــط مــی شــوند،  ــروس مخصــوص کــه ب آنتــی وی
اقــدام بــه از بیــن بــردن تمامــی ویــروس هــا و میکــرو ارگانیســم هــای 
مضــر مــی شــوند. ایــن مهــم باعــث مــی گــردد محیــط کــف کامــاً ایزولــه 

و عاری از ویروس کرونا شود.

امیدواریــم بــا توجــه بــه نیــت خیــر مدیــران و 
ــن  ــا « ای ــزرگ »کرش ــروه ب ــای گ ــی اعض تمام
ــتای  ــده در راس ــی ارزن ــد گام ــول بتوان محص
حفاظــت و صیانــت از جــان و ســامت تمامی 
ــارغ از هــر  انســان هــای ایــن کــره خاکــی، ف

دین و مسلک و باوری بردارد.

در حال حاضر کلیه تاش ها در این راه به دو بخش اصلی تقسیم شده اند:

بــا توجــه بــه دانــش و تجربــه کارآفرینــان و نخبــگان مجموعــه کرشــا ، مــا راه دوم را انتخــاب کردیــم. بــا نظــر 
بــه تحقیقــات مختلــف علمــی و میدانــی یکــی از راه هــای اصلــی کنتــرل انتشــار ویــروس رعایــت بهداشــت 

سطوح و کف است.

» برای اولین بار در دنیا
 تکنولوژی آنتی ویروس کرونا «

ــن  ــه آن واقــف هســتیم در ایــن زمــان، بزرگتری همانطــور کــه همــه ب
دشــمن نامرئــی انســان هــا در قــرن حاضــر »ویــروس کوویــد 19« یــا 
ــا مــی باشــد. ویروســی کــه باعــث ایجــاد بیمــاری هــای  همــان کرون
ــال  ــش احتم ــد افزای ــوارض مانن ــر از ع ــیاری دیگ ــی و بس ــاد تنفس ح

سکته های مغزی و پایین آمدن قدرت دفاعی بدن می گردد.

ــد دهــه  ــی در چن ــی پیشــرفت هــای شــگرف علم ــه تمام ــا توجــه ب ب
اخیــر باالخــص در زمینــه پزشــکی و ســامت، کمــاکان درمــان قطعــی 
،صریــح و موثــر بــرای ایــن بیمــاری وجــود نــدارد و زمــان مشــخصی 
هــم بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم تریــن آرزوی ایــن روزهــای بشــریت 

نمی توان متصور بود.

تاش برای کنترل انتشار ویروس تاش برای پیدا کردن درمان قطعی  12
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کفشوی دستی مجهز به سیستم 
ضدعفونی کننده و ویروس کش
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m²/h 1500 بهره وری تمیز کردن با شارژ کامل

mm 770 پهنای تی

mm 530 عرض تمیز کردن

L 45 ظرفیت مخزن آب تمیز

L 56 ظرفیت مخزن آب کثیف

V 24 ولتاژ

W 650 موتور فرچه

W 500 موتور جارو

mm 530 قطر فرچه

Rpm 220 سرعت چرخش فرچه ها

kPa 31 فشار فرچه

kPa 18 فشار جارو

L/S 45  جریان هوا

dB(A) 45 سطح صدا

kg 102 وزن دستگاه )بدون باطری(

cm 109، 55 ،127 طول، عرض، ارتفاع

کاربری بسیار آسان و قابل فهم برای کلیه اپراتورها
دارای دو مخزن آب تمیز و کثیف بسیار مقاوم از جنس پلی اتیلن ضد ضربه

مانور بسیار باال به ویژه در راهروهای باریک بدون نیاز به کابل برق
صرفه جویی در مصرف آب و مواد شوینده

صدای بسیار کم
در پوش شیشه ای مخزن آب کثیف برای دیدن میزان آب مخزن و جلوگیری از نفوذ آب به محفظه موتور

  پدال باال و پایین برنده سینی برس جهت جابجایی آسان
مجهز به پدال تنظیم خودکار ارتفاع برس و دارای شیر کنترل حجم آب مصرفی برای تمامی سطوح

مجهز به سوئیچ کنترل مخزن آب کثیف
دارای کیف تنظیف 

 

IRSC50B45
کفشــوی دســتی مــدل IRSC50B45 جدیدتریــن مــدل اســکرابر تولیــدی اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط بومــی ایــران 
و نحــوه ســاخت و ســاز ســاختمان  هــای اداری، صنعتــی، بیمارســتانی و تجــاری تولیــد و بــه بهره بــرداری رســیده اســت. 
ایــن دســتگاه یکــی از پرکاربردتریــن دســتگاه های مکانیــزه موجــود بــوده کــه در صنعــت نظافــت ایــران انقابــی ایجــاد 
کــرده اســت. ایــن دســتگاه در مکان هــای مســطح و پــر رفــت و آمــد بســیار موثــر اســت کــه بــه خوبــی قــادر بــه جمــع 
ــن،  ــر روی ســطوح ســرامیک، اپوکســی، ســیمان، بت ــل اســتفاده ب ــاالی آلودگی هــا می باشــد و قاب آوری حجــم بســیار ب
ــاال در مســیرها و  ــور ب پارکــت، موزائیــک و ... اســت. یکــی دیگــر از دالیــل اســتقبال از ایــن دســتگاه صــدای کــم و مان

راهروهای باریک بوده و قدرت چرخش 360 درجه این دستگاه، نظافت را بسیار آسان کرده است.
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کفشوی سرنشین دار هوشمند 
با قدرت و سرعت مناسب
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بدنه پلی اتیلن با فن آوری نانو و استحکام بسیار باال و ضد ضربه
قابلیت چرخش 360 درجه و حمل توسط آسانسور

نشانگر آالرم در تمام اجزای سیستم برقی و الکترونیکی 
دارای سیستم هوشمند محافظتی در هنگام دنده عقب و دور زدن )جلوگیری از واژگونی( 

مجهز به جک اتومات فرچه و تی 
صدای بسیار کم و استفاده از عایق صوتی 

نشانگر مخزن آب تمیز و شناور مخزن آب کثیف جهت اعام پر بودن مخزن 
تنظیم فشار برس با توجه به میزان آلودگی 

نمایشگر میزان شارژ باتری 
دارای کیف تنظیف

m²/h 2800 بهره وری تمیز کردن با شارژ کامل

mm 770 پهنای تی

mm 530 عرض تمیز کردن

L 65 ظرفیت مخزن آب تمیز

L 75 ظرفیت مخزن فاضالب

V 24 ولتاژ

W 650 موتور فرچه

W 500 موتور جارو

Rpm 220 سرعت چرخش فرچه ها

kPa 31 فشار فرچه

kPa 18 فشار جارو

L/S 45  جریان هوا

dB(A) 45 سطح صدا

kg 165 وزن دستگاه )بدون باتری(

km/h 7 سرعت

cm 103، 62 ،138 طول، عرض، ارتفاع

ی
 فن
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IRSC50BD65
اســکرابر سرنشــین دار اولتــرا: در مــکان هایــی بــا ابعــاد متوســط از اســکرابرهای سرنشــین دار اولتــرا اســتفاده می شــود. 
ایــن اســکرابرها بــه گونــه ای طراحــی و ســاخته شــده کــه قابلیــت مانــور در راهروهــا و مســیرهای باریــک را داشــته و از 
ســرعت و قــدرت مناســبی بــرای نظافــت و شستشــو برخــوردار اســت. ایــن اســکرابر قــادر بــه چرخــش 360 درجــه بــوده 
ــوده و  ــای آن ب ــه مزای ــز از جمل ــتگاه نی ــن دس ــازی ای ــد. هوشمندس ــت می نمای ــه حرک ــیب ۴۵ درج ــی در ش ــه راحت و ب
نظافــت را بــرای کاربــران بســیار آســان و ســهل کــرده اســت. اســتفاده از ایــن دســتگاه باعــث صرفــه جویــی در زمــان و 

کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری می گردد.



23 www.Kershagroup.comکوشا اندیش شاهکار22

دســتگاه زمیــن شــوی صنعتــی دارای ســاختار مکانیکــی اســت کــه اجــزای داخلــی 
ــه هــای  ــم و هزین ــی آن ک ــزان خراب ــن رو می ــد؛ از همی ــرار دارن آن در دســترس ق
مربــوط بــه تعمیــر و نگــه داری بســیار پاییــن خواهــد بــود. در صورتــی کــه هــر 
یــک از بخــش هــای دســتگاه کفشــوی صنعتــی کارایــی درســت نداشــته باشــد، 
ــد و در صــورت مشــاهده هــر  ــف را بررســی نمای ــد بخــش هــای مختل ــر بای کارب
گونــه فرســودگی، پارگــی، شکســتگی و بــه طــور کلــی خرابــی بــا واحــد خدمــات 
ــل  ــا در داخ ــوالت کرش ــات محص ــی قطع ــد. تمام ــاس باش ــروش در تم ــس از ف پ
کشــور تولیــد شــده و در ســریع تریــن زمــان ممکــن و مناســب تریــن قیمــت در 

اختیار مشتریان قرار خواهند گرفت.

فرمان

جعبه کنترل دستگاهمخزن آب کثیف

بدنه دو الیه

مخزن آب تمییز

محافظ فرچه فرچه

درپوش مخزن آب کثیف

شیلنگ تخلیه آب کثیف

پدال گاز

تی ضد سایش

چرخ ضد سایش و لغزش

نمایشگر سیستم عیب یاب

دسته

مخزن آب کثیف

جعبه کنترل دستگاه
بدنه دو الیه

محل پر کردن آب تمییز

مخزن آب تمییز

موتور فرچه

محافظ آلمینیومی
قاب دور فرچه

فرچه

درپوش شیشه ای مخزن آب کثیف

شیلنگ تخلیه آب کثیف

محل قرارگیری باطری ها

چرخ محافظ

تی ضد سایش

چرخ ضد سایش و لغزش

قطعات و تجهیزات

سیستم عیب یاب خودکارباطری ژله ای  قطع کن برقیمجهز به کامپیوتر داخلی فنر اصطکاک فرچهبهره وری در شیب 45
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دارای شاسی فوالدی به منظور عدم آسیب رسیدن به دستگاه 
طول عمر باال 

هزینه های تعمیر و نگهداری پایین 
مکش بسیار سریع زباله به دلیل استفاده از برس هایی با دور باال 

نظافت بیش از 5800 متر در ساعت 
قابلیت کار مداوم تا ۴ ساعت 

مجهز به چراغ روشنایی برای کاربردهای شبانه و محیط های کم نور 
دارای پوشش ضد آب تراشه الکترونیکی )عبور از مکان-های خیس( 

مجهز به سیستم تنظیم سرعت دستگاه از 2 کیلومتر بر ساعت تا 7 کیلومتر بر ساعت 
مجهز به فیلتر جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در فضا

m²/h 5800 بهره  وری تمیز کردن

mm 1200 عرض تمیز کردن

mm 1000 عرض برس

L 80 ظرفیت مخزن 

V 24 ولتاژ

kg 240 وزن دستگاه )بدون باتری(

km/h 6 سرعت

سوئیپر
ســوئیپرها در واقــع بــرای جــاروب ســطوح بــه کار رفتــه و بــرای جمــع آوری گــرد و خــاک، گــرد و غبــار، بــرگ درختــان، 
ــرس  ــه دو ب ــز ب ــین آالت مجه ــن ماش ــبند. ای ــیار مناس ــد بس ــای جام ــط و آلودگی ه ــک و متوس ــای کوچ بطری ه
قدرتمنــد بــوده کــه زبالــه را بــه انتهــای ماشــین فرســتاده و در نهایــت توســط بــرس غلطکــی بزرگــی بــه درون مخــزن 
دســتگاه هدایــت می شــوند. در ایــن ماشــین از فــن آوری فیلتــر آنتی داســت اســتفاده شــده تــا از بلنــد شــدن گــرد 

و غبار جلوگیری شود.

ایــن دســت از ســوئیپرها از تــوان بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و از شاســی قدرتمنــدی بــرای تولیــد ایــن دســتگاه 
اســتفاده شــده و قابلیــت نظافــت 5800 مترمربــع در هــر ســاعت را دارا می باشــد. از ســوئیپرهای صنعتــی می تــوان 
در محیط هــای بــاز، ســالن شــرکت ها، بیمارســتان ها، پارک هــا و... اســتفاده کــرد. قــدرت مانــور بــاال، ســرعت عمــل 

و کیفیت پاکیزگی در کنار امکان تنظیم سرعت دستگاه از جمله مزایای این سوئیپر است.
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فشار باال وی

دارای مخزن آب تمیز و کثیف 
قدرت مکش باال 

مجهز به کابل برق 
سبک 

اشغال کم فضا 
حمل و نقل بسیار ساده 

دارای چهار چرخ صنعتی برای استفاده در محیط های مختلف 
دارای نازل های متفاوت برای شستشوی انواع سطوح

m²/h 1500 کثر فشار حدا

mm 770 حجم مخزن آب تمیز

mm 530 حجم مخزن آب کثیف

L 45 قدرت مکش 

L 56 طول کابل

V 24 کقر توان مصرفی حدا

W 650 وزن

W 500 طول

mm 530 عرض

Rpm 220 ارتفاع

بخارشوی
ــا بهره گیــری از بخــار آب باعــث تمیــزی ســطوح می شــوند. اســتفاده از نیــروی بخــار می توانــد در  بخارشــوی ها ب
میکروب کشــی و پاکیزگــی بیشــتر محیــط کاربــرد داشــته باشــد. ایــن دســتگاه ابــزاری جدیــد بــرای حفــظ ســامت 
ــی  ــوده و طراح ــی ب ــع غذای ــتی و صنای ــی بهداش ــرکت های آرایش ــتان ها و ش ــژه در بیمارس ــه وی ــی ب و پاکیزگ
منحصــر بــه فــرد آنهــا باعــث افزایــش کارایــی ایــن دســتگاه ها شــده اســت. از ایــن دســتگاه ها می تــوان بــرای 
ــتفاده  ــا و... اس ــرده ه ــا، پ ــپزخانه، تخت ه ــوازم آش ــا، ل ــتی، پنجره ه ــرویس های بهداش ــام، س ــردن حم ــز ک تمی
کــرد و کثیفی هــا و باکتری هــا را از بیــن بــرده و بــرای پاکیــزه نگهداشــتن ســطوح و شستشــوی هــر گوشــه کنــاری 
کــه دسترســی بــه آن دشــوار اســت بــه کار مــی رود. اســتفاده از بخارشــو در پــاک کــردن ســطوح روغنــی بســیار 

موثر بوده و کار نظافت را تسهیل می نماید.
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دکمه آزاد کننده مواد شوینده 
دکمه قفل کننده 

مخزن مواد شوینده 
نگهدارنده مخزن 

شیلنگ نگهدارنده 
شیر فشار 

درب آنتراسیت خاکستری

ایــن دســتگاه بــرای شستشــوی پلــه هــا بــه کار رفتــه و از بــرس ویــژه ای 
بــرای شستشــوی پلــه هــا اســتفاده مــی کنــد. ایــن دســتگاه هــا در محیــط 
هــای اداری، آپارتمــان هــا، مجتمــع هــای تجــاری، بیمارســتان هــا، 

فروشگاه ها و... که پله های زیادی دارند کاربرد باالیی دارد.
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پله شوی

w 290 قدرت

cm 33 عرض تمیز کردن

kg 13 وزن

m/s² 2.5 قدرت لرزش

dB(A) 50 میزان صدا

cm 83 x 55 x80 ابعاد
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قابلیت استفاده از انواع برس نرم و زبر متناسب با جنس سطوح وی

جعبه دنده مستحکم 
مجهز به قفل ایمنی برای اطمینان از عملکرد ایمن دستگاه 

مجهز به سپر الستیکی به منظور به حداقل رساندن آسیب های احتمالی 
15 متر سیم برای حرکت آزاد و راحت دستگاه 

عملکرد ساده و حمل و نقل بسیار راحت 
دارای مخزن آب، برس سخت، موتور محرک و برس نرم 

قابل استفاده در هتل ها، بیمارستان ها، مدارس، ساختمان های اداری، مراکز خرید و...
 امکان کار طوالنی مدت و پیوسته 

ظاهر مناسب، قوی و مقاوم 
صدای کم دستگاه هنگام کار 
دارای کیف تنظیف دستگاه 

پولیشــر دســتگاهی تــک فرچــه بــوده کــه بــرای شستشــوی عمیــق ســطوح 
ســخت بــه کار گرفتــه می شــود. در واقــع ایــن دســتگاه بــرای نظافــت و بــرق 
انداختــن ســطوح ســنگ، ســرامیک و پارکــت و... اســتفاده شــده و کامــا بــا 
دســتگاه های اســکرابر متفــاوت اســت. ایــن دســتگاه ها دارای بــرس و پدهــای 
ــوده و اســتفاده از آن  ــرق انداختــن ســطوح ب ــی کــردن و ب مخصــوص صیقل
ــد  ــز خری ــاختمان های اداری و مراک ــا، س ــل ه ــا، هت ــتان ه ــا در بیمارس ه

پیشنهاد می شود.

پولیشر

Kpa 1.5 فشار فرچه

rpm 175 سرعت چرخش فرچه

inches 20 پهنای تمیز کردن

m²/h 1200 بهره وری 
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Bar 150/130 فشار

L/h 600 نرخ خروجی آب

V 220 ولتاژ

RPM 2800 موتور پمپ 

Co 90/40 کثر دمای ورودی/خروجی حدا

Kg 55 وزن

cm 83 x 55 x80 ابعاد

واترجــت دســتگاهی بــا قابلیــت پمپــاژ آب بــا فشــار بســیار زیــاد بــوده و همیــن فشــار بــاال باعــث کنــدن کثیفــی و 
ــاال و راندمــان کاری بســیار خــوب  ــا طــول عمــر ب آلودگی هــا از ســطح می شــود ایــن دســتگاه دارای موتورهایــی ب
ــاختمان ها،  ــای س ــی، نم ــپزخانه های صنعت ــین آالت، آش ــطوح، ماش ــوی س ــرای شستش ــا ب ــند. واترجت ه می باش
ماشــین آالت خــط تولیــد و ســطل های زبالــه و... پیشــنهاد شــده و در مصــرف آب و زمــان صرفــه جویــی می کننــد. 

واترجت های صنعتی در مدل های متنوعی عرضه می شوند.

W 2500 توان

V 220 ولتاژ

Bar 120 فشار

Bar 130 فشار مجاز

L/min 7.33 مصرف آب 

L/min 7.8 کثر جریان حدا

Mpa 0.7 کثر فشار ورودی آب حدا

km/h 6 سرعت

ی
 فن

ت
صا

شخ
ل م

دو
ج

ی
 فن

ت
صا

شخ
ل م

دو
ج

واترجت

واترجت آب گرم

واترجت آب سرد

مجهز به سه پیستون با پوشش سرامیکی 
دارای پمپ محوری برنجی با شیر بای-پس 

مجهز به آبگرمکن 
دارای انواع نازل برای شستشوی سطوح 

استفاده از چرخ های مناسب برای انتقال راحت و کارایی بهتر
دارای شیلنگ بافته شده از الیاف فوالدی با روکشی از جنس الستیک 

دارای فیلتر ورودی آب 
راندمان بسیار خوب و باال 

تنظیم فشار و میزان آبدهی 
دارای کیف تنظیف

دارای شیلنگ بافته شده از الیاف فوالدی 
با روکشی از جنس الستیک 

دارای چرخ های بزرگ برای انتقال راحت و کار در محیط های صنعتی
اشغال فضای بسیار کم 

جابجایی آسان و راحت 
مجهز به فیلتر ورودی آب به دستگاه 

تنظیم فشار آب و میزان آبدهی 
کم صدا با کمترین میزان لرزش 

مجهز به پمپ پیستونی از جنس سرامیک 
دارای مخزن مواد شوینده 
تعمیرات و نگهداری آسان 

دارای انواع نازل به منظور شستشوی انواع سطوح 
دارای قرقره جمع آوری شیلنگ و نازل شستشو 

دارای کیف تنظیف 
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ــراه  ــه هم ــول و ... ب ــکل ، اتان ــل ال ــزو پروپی ــده چــون ای ــی کنن ــب از حال هــای ضدعفون ــن ترکی در ای
ــاک  ــی پ ــود کارائ ــر بهب ــاوه ب ــه ع ــده ک ــتفاده گردی ــد اس ــوم کلرای ــده بنزآلکونی ــی کنن ــاده ضدعفون م
کنندگــی ســطوح در زمینــه ضدعفونــی کــردن محیط هــای خــاص و حســاس عملکــرد مطلوبــی داشــته 
و همچنیــن برخــاف دیگــر مــواد شــوینده و ضدعفونــی کننــده دارای رایحــه مطلوبــی بــوده کــه تنفــس 

در محیط را بعد از شستشو بسیار مطلوب می کند.

بسیار موثر و مقرون به صرفه
فرمول های قابل تفکیک و انحصاری

فرمول های سازگار در برابر خوردگی و زنگ زدگی
قابل استفاده در درجه حرارت های گوناگون

بهداشــت محیط  در بیمارســتان: میکروارگانیســم هــا از طریــق 
بیمــار )منبــع (بــه یــک میزبــان مســتعد منتقــل میشــوند. راه 
انتقــال آنهــا، اغلــب دســت آلــوده کارکنــان اســت. از ســایر 
راههــای انتقــال میکروارگانیســم ها میتــوان بــه اشــیاء، 
ــار  ــه بیم ــک ب ــطوح نزدی ــرد .س ــاره ک ــوا اش ــطوح و ه س
ــوده تــر از ســایر ســطوح اســت. مطالعــات نشــان  اغلــب آل
ــان  ــه وســیله دســت کارکن ــوده ب داده اســت کــه ســطوح آل

ــتریدیوم  ــل کلس ــی مث ــال باکتری های ــی در انتق ــش مهم نق
ــودوموناس و... ــینتوباکتر، س ــیل، VRE ،MRSA،آس دیفیس
ــرل  ــط بیمارســتان باعــث کنت ــود بهداشــت محی ــد. بهب دارن
ــد.  ــد ش ــاک خواه ــم های خطرن ــن میکروارگانیس ــان ای طغی
ــون ــی همچ ــیلو باکتری های ــپورهای کلستریدیومدیفیس اس
VRE ،MRSAو آســینتوباکتر میتواننــد ۴تــا 5مــاه در ســطوح 

خشــک زنــده بماننــد.

آب دیونیزه، سودفکتانت آنیونیک و نانیونیک، بنزآلکونیوم 
کلراید، حال، اسانس مجاز بهداشتی

پاک کننده کف و سطوح صنعتی

شوینده های 
صنعتی

 :)Disinfection( گندزدایی
یــا  فیزیكــی  روش هــای  از  اســتفاه  یعنــی  گندزدایــی: 

شیمیایی به منظور كم كردن بار میكروبی.

ــودی  ــب ناب ــه موج ــت ک ــیمیایی اس ــاده ش ــا: م گندزداه
میکروارگانیســم های مفیــد یــا بیمــاری زا مــی شــود و 
بیشــتر در مــورد فرم هــای رویشــی کاربــرد دارد کــه بــر روی 

اشیاء بی جان کاربرد دارد.

 : )Antisepsis( ضد عفونی 
ضــد عفونــی :بــه فراینــدی اطــاق مــی گــردد كــه در طــی آن 
ــر و  ــد و تكثی ــف رش ــبب توق ــده س ــی كنن ــل ضدعفون عام

انهدام میكروارگانیسم ها در بافت زنده گردد. 

ــر  ــد و تکثی ــه از رش ــی ک ــه عوامل ــا :ب ــی کننده ه ــد عفون ض
ــب  ــرده و موج ــری ک ــده جلوگی ــوج زن ــا در نس میکروب ه
نابــودی آن هــا مــی شــوند. گنــدزدا بــرای ســطوح غیــر زنده 
و ضــد عفونــی كننــده بــرای موجــودات زنــده به كار مــی رود.
ــه  ــبت ب ــتی نس ــا بایس ــده ه ــی كنن ــد عفون ــت ض غلظ
گندزداهــا كمتــر باشــد تــا از آســیب بــه بافت هــا اجتنــاب 
گــردد بــه همیــن دلیــل ضــد عفونــی کننده هــا نســبت بــه 

گندزداها سمیت كمتری دارد.
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بهــره منــدی از مــواد شــوینده تأثیــر بــه ســزایی در افزایــش 
کیفیــت نظافــت و شستشــو دارد و اســتفاده صحیــح از آن 
مزیت هــای قابــل توجهــی را به همــراه دارد. در بیمارســتان ها 
و کلیــه مراکــز درمانــی همــواره انــواع گوناگونــی از عفونت ها 
ایجــاد  ویروس هــا  و  قارچ هــا  باکتری هــا،  میکروب هــا، 
ــد؛  ــار می یاب ــط انتش ــادی در محی ــرعت زی ــا س ــده و ب ش
ــو  ــا، شستش ــردن میکروب ه ــن ب ــور از بی ــه منظ ــن ب بنابرای
و ضــد عفونــی نمــودن ســطوح و جلوگیــری از انتقــال 

بیماری هــا بــه دیگــر افــراد الزم اســت مــواد شــوینده و ضــد 
ــه کار  ــی ب ــن چنین ــای ای ــب محیط ه ــده مناس ــی کنن عفون
ــا  ــی میکروب ه ــود برخ ــه وج ــی ک ــود. از آن جای ــه ش گرفت
ــا  ــه آن ه ــوده و در هم ــر ب ــاب ناپذی ــتان ها اجتن در بیمارس
ــی  ــوینده و ضدعفون ــواد ش ــتفاده از م ــت، اس ــترک اس مش
کننــده مناســبی کــه قابلیــت از بیــن بــردن طیــف وســیعی از 

ــود. ــد ب ــر خواه ــد، مؤث ــته باش ــا را داش میکروب ه

شــوینده کرشــا یــک مــاده شــوینده کنســتانتره می باشــد 
کــه بــرای ضــد عفونــی کــردن و گندزدایــی بیمارســتان ها، 
مراکــز درمانــی و محیط هایــی بــا حساســیت بــاالی 
ــد مهــد کودک هــا و خانه هــای ســالمندان  بهداشــتی مانن
ــاده  ــن م ــد. ای ــل می کن ــر عم ــیار مؤث ــه و بس ــه کار رفت ب
ــه  ــت ک ــی اس ــزات آل ــا و فل ــول ه ــا، فن ــد آلدهیده فاق

ــد  ــورد تأیی ــان )VAC( م ــت آلم ــن بهداش ــط انجم توس
ــال  ــوینده فع ــک ش ــب ی ــن ترکی ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــت و  ــرم مثب ــای گ ــردن باکتری ه ــن ب ــر از بی ــوده و  ب ب
ــد هپاتیــت و  ــی مانن ــرم منفــی، قارچ هــا و ویروس های گ

ــادی دارد. ــر بســیار زی ــدز تأثی ای

ــل  ــزو پروپی ــون ای ــده چ ــی کنن ــای ضدعفون ــب از حال ه ــن ترکی در ای
ــوم  ــده بنزآلکونی ــی کنن ــاده ضدعفون ــراه م ــه هم ــول و ... ب ــکل،  اتان ال
ــی  ــاک کنندگ ــی پ ــود کارائ ــر بهب ــاوه ب ــه ع ــده ک ــتفاده گردی ــد اس کلرای
ســطوح در زمینــه ضدعفونــی کــردن محیط هــای خــاص و حســاس 
ــوینده و  ــواد ش ــر م ــاف دیگ ــن برخ ــته و همچنی ــی داش ــرد مطلوب عملک
ضدعفونــی کننــده دارای رایحــه مطلوبــی بــوده کــه تنفــس در محیــط را 

ــد . ــی کن ــوب م ــیار مطل ــو بس ــد از شستش بع

شوینده و ضدعفونی کننده 
محیط های صنعتی و بیمارستانی
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ــز  ــدگان عزی ــا حمایــت شــما مصــرف کنن ــال و ب ــد متع ــر خداون ــوکل ب ــا ت ــد اســت ب امی
بتوانیــم گامــی دیگــر در جهــت اشــتغال زایــی و ارائــه خدمــات بهتــر برداشــته و در رأس 
آنهــا بــه دنبــال ارتقــای تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال بیشــتر بــرای جوانــان ایــن مــرز و 

بوم باشیم.   

ــاب  ــویه حس ــا تس ــروش ب ف
مالی به پایان نمی رسد.

مشــتری بعــد از خریــد توقــع خدمــات پــس از فــروش و گارانتــی داشــته و اگــر ایــن خدمــات بــه 
خوبــی ارائــه نشــوند نــه تنهــا باعــث نارضایتــی مشــتریان شــده بلکــه دیگــران را نیــز نســبت بــه 
تامیــن کننــده بدبیــن  مــی کنــد. مــا بــا افتخــار اعــام مــی داریــم کــه شــرکت شــاهکار در زمینــه 
ــای خــود  ــی رقب ــوی ســبقت را از تمام ــروش گ ــس از ف ــات پ ــه خدم ــی و ارائ ماشــین آالت نظافت

ربوده است.

 از آنجایــی کــه شــرکت شــاهکار بــه عنــوان تنهــا تولیــد کننــده ماشــین آالت نظافتــی و کفشــورهای 
صنعتــی در غــرب آســیا مطــرح اســت، کلیــه قطعــات اصلــی و جانبــی دســتگاه در شــرکت و واحــد 
خدمــات پــس از فــروش موجــود بــوده و در صــورت نیــاز در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه دســت 
مشــتری خواهــد رســید. بــا توجــه بــه تولیــد ایــن تجهیــزات در کشــور، هزینه هــای گمــرک، حمــل 
و نقــل و واســطه گری نیــز بــه طــور کامــل حــذف شــده و ماشــین آالت و قطعــات جانبــی آنهــا بــا 

قیمت تمام شده مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

یکــی دیگــر از یکــی دیگــر از راهکارهــای ایــن شــرکت در ارائــه 
خدمــات پــس از فــروش و گارانتــی، تعمیــر و ارائــه ســرویس در 
محــل بــوده تــا بتــوان تــا حــد امــکان از خــارج کــردن دســتگاه 
ــری و  ــای بارب ــر هزینه ه ــن ام ــرده و همی ــری ک ــل جلوگی از مح
ــه شــکل چشــمگیری کاهــش  ــده را ب ایــاب و ذهــاب مصرف کنن
مــی دهــد. بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد از آنجایــی کــه 
ــط  ــًا توس ــین آالت تمام ــن ماش ــد ای ــاخت و تولی ــی س کار طراح
ــی صــورت پذیرفتــه،  مهندســین و نخبــگان و مخترعــان ایران
ــر  ــی در تعمی ــر خاص ــا تبح ــه تنه ــرکت ن ــن ش ــرکاران ای تعمی
ــتگاه ها و  ــایر دس ــه س ــته، بلک ــرکت داش ــن ش ــین آالت ای ماش
ــات  ــرده و خدم ــر ک ــز تعمی ــر را نی ــرکت های دیگ ــین آالت ش ماش

خود را در اختیار سایر همکاران نیز قرار داده است. 

خدمات
پس از فروش

واحد خدمات مشتریان
)30 خط(

 تهران-  میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری 
برج ناهید طبقه 9 واحد ۴

دفتر بازرگانی و فروش

قزوین -  شهرك صنعتی كاسپین خیابان شهریار

کارخانه
22220637 - 22220647

22270072 
22270073 
22270082 

22270083 
  22270086

79447021    -
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مزيت ما: توليد ملي، موجودی قطعات، 
تنوع رنگ، خدمات پس از فروش قوی

یادداشت



Kersha Industrial group
Kershagroup.com

میرداماد - میدان مادر - خیابان شاه نظری
برج ناهید -  طبقه 9 واحد ۴

)30 خط امور مشتریان(

گروه صنعتی شاهکار

79447021 - 

٢٢٢٢٠٦٤٧ - ٢٢٢٢٠٦٣٧ - 222700۸۳ - 222700۸2


