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1.5HP MÁY CHÀ SÀN AT 154

1.75 HP MÁY CHÀ SÀN AT 168

1.75 HP MÁY CHÀ SÀN AT 175

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

AMT-168-009

AMT-154-015

Đặc Điểm

Đặc Điểm
Đặc Điểm
Chức năng: chà sàn,
giặt thảm và đánh bóng
Công suất: 1.5 HP
Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
Trọng lượng máy: 45 kg
Tốc độ chải: 154 vòng/phút
Đường kính pad: 43 cm (17'')
Phụ kiện đính kèm: Mâm giử pad,
bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

Chức năng: chà sàn,
giặt thảm và đánh bóng
Công suất: 1.75 HP
Điện thế sử dụng:
220 V ~ 50 Hz
Trọng lượng máy: 50 kg
Đường kính pad: 45 cm (17'')
Phụ kiện đính kèm: Mâm giử pad,
bàn chải chà sàn, bàn chải giặt
thảm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

Máy chà sàn - AT 168
Chức năng: chà sàn,
giặt thảm và đánh bóng
Công suất: 1.75 HP
Điện thế sử dụng:
220 V ~ 50 Hz
Tốc độ bàn chải: 168 vòng/phút
Trọng lượng máy: 73 kg
Đường kính pad: 43 cm (17'')
Phụ kiện đính kèm kèm :
mâm giử pad, bàn chải chà sàn,
bàn chải giặt thảm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

Mã đặt hàng

AMT-175-008

1000W MÁY CHÀ RỬA ĐÁNH BÓNG SÀN BMD 1000S

Mã đặt hàng

MIS-100-566
Đặc Điểm
Máy chà rửa sàn, chà thảm với hệ thống máy
được thiết kế gọn gàng dễ di chuyển vận hành
hiệu quả và chạy êm.
Công suất: 1000 W
Điện thế sử dụng: 230V AC 50Hz
Tốc độ vòng quay: 150 vòng/phút.
Trọng lượng: 32 kg
Kích thước: 1185 x 580 x 450mm
Phụ tùng theo máy:
- 1 thùng đựng dung dịch hóa chất
- 1 bàn chải cứng chà sàn
- 1 bàn chải mềm chà mặt thảm
- 1 bàn gắn Pad đánh bóng, chà sàn

1200W MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP TT 3450S

1200W MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP TT 4550S
Đặc Điểm

Đặc Điểm

Mã đặt hàng

MIS-345-557
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K-01

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

Máy chà rửa sàn liên hợp với chức năng vừa chà rửa sàn
vừa hút bụi nước, có ngăn chứa dung dịch tẩy rửa,
ngăn chứa nước thải và hệ thống hút khô nước.
Thích hợp sử dụng trong các nhà máy, sân bay, công xưởng…
có diện tích rộng, có tác dụng làm sạch mặt sàn khi máy đi ngang qua.
Bàn chải chuyên dùng kèm theo - f 450mm:
chất liệu Polypropylence cứng, cọ sát.
Công suất motor chà sàn: 1000 W
Công suất motor hút: 1200W
Dung tích: 30 lít
Tốc độ vòng quay: 150 vòng/phút
Trọng lượng: 57 kg
Điện thế sử dụng: 230V AC 50 Hz
Kích thước: 1150 x 1030 x 740 mm

Máy chà rửa sàn liên hợp với chức năng vừa chà rửa sàn
vừa hút bụi nước, có ngăn chứa dung dịch tẩy rửa,
ngăn chứa nước thải và hệ thống hút khô nước.
Thích hợp sử dụng trong các nhà máy,
Mã đặt hàng
sân bay, công xưởng… có diện tích
rộng, có tác dụng làm sạch mặt sàn
MIS-455-558
khi máy đi ngang qua.
Bàn chải chuyên dùng kèm theo
đường kính: 550mm
chất liệu Polypropylence
cứng, cọ sát.
Công suất motor chà sàn:
1200 W
Công suất motor hút: 1200 W
Dung tích: 40 lít
Tốc độ vòng quay:
150 vòng/phút
Trọng lượng: 68 kg
Điện thế sử dụng:
230V AC 50 Hz
Kích thước:
1.150 x 1.110 x 850 mm

Thiết bị vệ sinh công nghiệp
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MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN NSS MUSTANG 1500

Mã đặt hàng

NSS-150-008
Công dụng
Sử dụng máy đánh bóng sàn tốc độ cao Mustang 1500 sẽ làm cho sàn đá bóng đẹp
đến không ngờ.Với vòng quay của mâm đánh bóng là 1500 vòng/phút, Mustang 1500 thật sự
là một công cụ đắc lực,không thể thiếu cho việc đánh bóng sàn đá, sàn của bạn sẽ bóng
như là "có nước trên bề mặt". Một giờ có thể đánh bóng được 1,488m2

Đặc tính sản phẩm:
Hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn:
Máy Mustang 1.500 có hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn. Cho phép người sử dụng
yên tâm khi vận hành máy bằng tay trái.
Mâm giữ pad được cố định với thân máy:
Hệ thống mâm giữ Pad được cố định với thân máy giúp giữ pad luôn ở vị trí trung tâm,
đảm bảo cho máy không bị rung lắc trong quá trình vận hành
Chế độ bảo vệ máy khi quá tải:
Tự động ngắt nguồn khi motor quá tải, giúp kéo dài tuổi thọ của motor

Xuất xứ: USA
Thông số kỹ thuật

Tốc độ quay bàn chà
Mâm giữ Pad
Công xuất
Độ ồn
Dây điện

1500 RPM
20in.(51cm0
1.5HP
76dbA
50ft.(15.2m)-maù vàng
- 14-3ST

Hiệu suất đánh bóng
kích thước
Trọng lượng máy
Bảo hành

MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN TỐC ĐỘ CAO AT 1500
Đặc Điểm
Máy đánh bóng sàn tốc độ cao : AT 1500
Chức năng: chuyên dùng để đánh bóng sàn
Công suất: 1.75 HP
Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
Tốc độ pad: 1.500 vòng/phút
Trọng lượng máy: 50 kg
Đường kính pad: 20 cm
Phụ kiện đình kèm : mâm giử pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore

K-02

Mã đặt hàng

AMT-150-010
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1,488m2/1 giờ
68.6cmx53.3cm
44Kg
1 năm
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1000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ AT-20

1100W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN RSV-200
Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Đặc Điểm
Máy hút bụi công nghiệp khô ướt AT - 20
Công suất motor: 1.000 W
Loại motor hút: 2 tầng
Hệ thống làm mát : tuần hoàn

MIS-200-563

AMT-020-011

Đặc Điểm
Máy hút bụi đeo lưng, thiết kế gọn nhẹ,
không ồn, thích hợp sử dụng
ở những nơi có nhiều đồ đạc,
chật hẹp như xe lửa, máy bay, tàu,
xe buýt, rạp hát, quán café…
Hút bụi, mạng nhện trên vách,
trần nhà xưởng…
Phụ tùng: Kit A30A (3 ống nối bằng inox,
1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn,
thảm, 1 bàn chổi tròn, 1 co nối)
Công suất: 1.100 W (1 motor)
Dung tích: 9 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.400mm
Lưu lượng hút: 40 lít/giây
Trọng lượng: 6,3 kg
Kích thước: 500 x 360 x 250 mm

Áp lực hút: 1800 mm H2O
Lưu lượng hút: 48 lít/giây
Dung tích bình chứa: 20 lít
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dể dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 36 mm
Chiều cao: 62 cm
Chiều rộng: 34.5 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

1200W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-30
Mã đặt hàng

Đặc Điểm
Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt
AT - 30 Wet & Dry
Công suất motor: 1.200 W
Loại motor hút: 2 tầng
Hệ thống làm mát : tuần hoàn
Áp lực hút: 2.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 53 lít/giây
Dung tích bình chứa: 30 lít
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dể dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm
Chiều cao: 84 cm
Chiều rộng: 34.5 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

AMT-030-012

1200W MÁY HÚT BỤI D27900K
Đặc Điểm
- Công suất: 1.200 W
- Lưu lượng dòng khí: 4.020 lít/phút
- Dung tích: hút bụi khô: 27 lít
hút bụi ướt: 14 lít
- Ống hút: 4mm x 35 mm
- Kích thước: 420mm x 525mm
- Trọng lượng: 7,5 kg
Mã đặt hàng

DEW-279-033

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BÊN NRV 200-22

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NQS 350B-22
Đặc Điểm

Đặc Điểm

Máy hút bụi công nghiệp không ồn
dung tích trung bình, thân máy bằng sắt,
có giàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển
dùng trong văn phòng công ty, khách sạn,
bệnh viện, nhà xưởng với diện tích nhỏ…
Phụ tùng: Kit A1 (1 ống nối inox,
1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn
và thảm, 1 ống hút kẹt, 1 đầu hút tròn,
1 đầu gài hút bàn ghế)
Công suất: 1.200 W (1 motor)
Dung tích: 14 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Sức gió: 45 lít/giây
Trọng lượng: 11,7 kg
Kích thước: 395 x 350 x 560 mm

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

Máy hút bụi dạng nhỏ có bánh xe đẩy
thuận tiện cho việc di chuyển
dùng trong gia đình, văn phòng,
khách sạn, nhà xưởng…
Phụ tùng: Kit A1 (3 ống nối bằng inox,
1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn chổi tròn,
1 đầu gài hút bàn ghế.)
Công suất: 1.200 W (1 motor)
Dung tích: 9 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Sức gió: 45 lít/giây
Trọng lượng: 6,9 kg
Kích thước: 355 x 355 x 415mm

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

MIS-350-564

MIS-200-565

HÃY TRUY CẬP WEBSITE :WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT
Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

K-03

Thiết bị vệ sinh công nghiệp
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1200W MÁY HÚT BỤI VÀ NƯỚC WV 470-2

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NVQ 470-22

Mã đặt hàng
Mã đặt hàng

MIS-470-559

Đặc Điểm

MIS-470-562

Máy hút bụi, nước công nghiệp
dung tích trung bình, thích hợp
sử dụng ở các văn phòng,
nhà máy, khách sạn nơi có diện tích
trung bình… Thân máy bằng chất liệu
structofoam dày có tính chịu lực cao.
Có dàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển.
Phụ tùng kèm theo: bộ KIT A11:
1 ống nhún, 3 ống nối inox,
1 bàn hút bụi, 1 bàn hút nước.
Công suất: 1.200 W
Dung tích ướt/khô : 20 lít/ 27 lít
Điện thế sử dụng:
230V AC 50/60 Hz
Lực hút: 2.500 mm
Lưu lượng không khí
hút: 40 lít/giây
Trọng lượng: 9,6 kg
Kích thước: 358 x 450 x 710 mm

Đặc Điểm
Máy hút bụi khô công nghiệp không ồn,
dung tích trung bình dùng với bánh xe
đẩy thuận tiện khi di chuyển
trong văn phòng,khách sạn, bệnh viện,
nhà xưởng diện tích trung bình…
Phụ tùng: KIT A1 (3 ống nối inox,
1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi
sàn – thảm, 1 ống hút kẹt, 1 đầu
hút tròn,1 đầu gài hút bàn ghế)
Công suất: 1.200 W (1 motor)
Dung tích: 27 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Sức gió: 45 lít/giây
Trọng lượng: 14 kg
Kích thước: 415 x 415 x 680 mm

2000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-70

2400W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP
ĐA DỤNG NVDQ 900-2

Mã đặt hàng

AMT-070-013

Đặc Điểm
Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt
AT - 70 Wet & Dry
Dung tích bình chứa: 70 lít
Công suất motor: 2000 W
Số đông cơ: 2 động cơ
hoạt động độc lập
Hệ thống làm mát motor: tuần hoàn
Áp lực hút: 2.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 230 m3/h
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dể dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện:
40 mm; Chiều cao: 106 cm
Đường kính thân máy: 44 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

Đặc Điểm
Máy hút bụi khô công nghiệp
dung tích lớn, thân máy bằng
structofoam có giàn xe đẩy
thuận tiện khi di chuyển.
Thích hợp hút bụi nhuyễn
trong các nơi công cộng,
kho hàng, nhà máy.
Phụ tùng: KIT BB2
(3 ống nối inox, 1 ống nhún
đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn,
1 ống hút kẹt, 1 đầu hút góc tròn)
Công suất: 2.400 W (2 motor)
Dung tích: 40 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Lực hút: 2.600 mm
Lưu lượng không khí hút: 90 lít/giây
Trọng lượng : 25 kg
Kích thước: 800 x 490 x 880 mm

3600W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP
ĐA DỤNG NTT 2003-2

3000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KhÔ,
ƯỚT AT-80
Đặc Điểm

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

K-04

Đặc Điểm
Máy hút bụi công nghiệp đa dụng
công suất mạnh với 3 motor 2 tầng
và hệ thống dây điện có thể thay thế.
Motor được bảo vệ bởi hệ thống 2 tầng
lọc bụi công nghiệp. Họng hút bụi cho
phép sử dụng tất cả phụ tùng từ phi 38 mm
đến phi 76mm để thích ứng với mọi nhu cầu.
Thân máy bằng inox, họng hút gió tạo
thành vòng xoáy tách rời bụi và rác.
Đặc biệt: Không sử dụng bao giấy
đựng bụi.
Phụ tùng: KIT BB5 (3 ống inox,
1 ống dây,1 bàn hút bụi,1 đầu
chải tròn hút góc)
Công suất: 3.600 W (3 motor)
Dung tích: 80 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Lưu lượng không khí hút: 110 lít/giây
Trọng lượng: 32,5 kg
Kích thước: 560 x 660 x 1075 mm
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MIS-200-561

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

Máy hút bụi công nghiệp khô – ướt
AT - 80 Wet & Dry
Dung tích bình chứa: 90 lít
Công suất motor: 3.000 W
Số đông cơ: 3 động cơ hoạt động độc lập
Hệ thống làm mát motor: tuần hoàn
Áp lực hút: 3.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 420 m3/h
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dể dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm
Chiều cao: 100 cm
Đường kính thân máy: 44 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

AMT-080-014

Mã đặt hàng

MIS-900-560
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MÁY HÚT BỤI NƯỚC COMET AS 80 PRO BI-POWER

Mã đặt hàng

CMI-080-006

Công dụng:
AS 80 PI- BOWER máy hút bụi hút nước
có hai động cơ được sử dụng riêng biệt
nhưng vẫn đảm bảo khả năng hút cực mạnh.

Thông số kỹ thuật:

Đặc tính sản phẩm:
Trọng lượng
Máy có công xuất kép
Điện thế sử dụng
Có thể hút tất cả các loại đất cát, từ bụi đến gạch,
đá vụn. Máy cũng có thể hút sạch các loại chất lỏng. Tần số
Hệ thống 3 tầng lọc :
Motor máy được bảo vệ bởi 3 tầng lọc bụi
do đó có thể hút được những hạt bụi nhỏ nhất.
Hiệu quả hút có thể đạt đến 99,97%

24 Kg
1230 V
50-60Hz
2400W

Công suất quạt hút
Dung tích bình
80 lit
chứa
Chất liệu bình chứa Thép không rỉ

Áp suất hút
lưu lương hút
cực Iại
Chiều dài dây dẫn
Loại quạt hút
Số lượng quạt
Loại phích cắm

24kPa
350m3/h
6,50mm
By-passt
2(1 cho mỗi motor)
800 W

MÁY THỔI BỤI MT400

MÁY HÚT BỤI GAS 11-21
Mã đặt hàng
Đặc điểm

MKT-400-146

Máy hút bụi: GAS 11-21
Hai lớp cách điện
Công suất: 1.100 W
Bình chứa: 21 lít
Lưu lượng chứa tối đa: 50 lít/giây
Áp Lực: 15 mbar
Đường kính ống mềm: 35 mm
Trọng lượng: 6,3 kg

Thông số kỹ thuật
Công suất tiêu thụ điện năng: 500 W
Lưu lượng khí thổi: 0-2,4 m3/phút
Tốc độ vòng quay: 0-16.000 vòng/phút
Chiều dài thân máy: 428 mm
Trọng lượng của máy: 1,3 kg
Chiều dài dây nguồn: 2,0 m

Mã đặt hàng

MÁY PHUN NƯỚC

BOS-112-048

1000W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC PROWASH-100
Mã đặt hàng

KYD-100-007
200W MÁY XỊT RỬA ÁP LỰC KDC-20A
Mã đặt hàng

KYD-020-006

Thông số kỹ thuật
Công suất: 1kW 220V 50Hz
Lưu lượng max: 5,5 lít/phút
Áp lực định mức: 78 kg/cm3
Áp lực định max: 120 kg/ cm3
Nhiệt độ nước max: 60 độ C

Thông số kỹ thuật
Áp lực: 35 Kgs/cm3
Lưu lượng nước: 3.5 lít/phút
Motor 200 W
(Trọn bộ dây và súng phun)

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC C100.4-5
Mã đặt hàng

NIL-100-002
MÁY PHUN NƯỚC 1400W PW1400
Thông số kỹ thuật

Mã đặt hàng

Thông số kỹ thuật
Công suất: 1.400 W
Áp suất nước tối đa:120 bar
Công suất: 13 A
Lưu lượng nước: 1,6 Gallon/phút
Chiều dài ống xịt: 35 feet
Điện thế: 220V
Gọn nhẹ để xách tay

Máy phun rửa áp lực Nifisk-Alto
Model: C 100.4_5
- Công suất: 10-100 bar
- Lưu lượng nước: 320-440 lít/giờ
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 100 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 40 độ C
- Công suất: 1,3 KW
- Chiều dài ống xịt: 5,0 m
- Kích thước: 188 x 254 x 452 mm
- Trọng lượng: 6,1 kg
- Chức năng: phun xịt bụi bẩn và rửa xe …
(đây là máy dân dụng)

www.sieuthithietbi.com chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại thiết bị vệ sinh và hóa chất
phục vụ cho làm vệ sinh công nghiệp
Xin liên hệ: 0977 01.01.01
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Thiết bị vệ sinh công nghiệp

BLK-140-017

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

WWW.SIEUTHITHIETBI.VN - THIẾT BI VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
MÁY PHUN RỬA CAO ÁP COMET KA 2500

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC C110.2-5 X-TRA
Công dụng

Mã đặt hàng

Máy bắn nước áp lực cao Comet KA 2500 với công nghệ tiên tiến,
loại KA là loại sản phẩm tiện ích mới nhất của Comet's solid
nó là sáng kiến khoa học tiên tiến. Nhờ vào tính chất đa
dụng của máy, máy dễ dàng thích ứng với hầu hết môi
trường và đạt được những kết quả đáng tin cậy. Lý tưởng
cho tất cả nhu cầu dọn dẹp vệ sinh, thích hợp cho mọi địa hình.

NIL-110-003
Đặc Điểm
Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : C 110.2-5 X-TRA
- Công suất: 10-110 bar
- Lưu lượng nước: 310-440 lít/giờ
- Độ cao tối đa: 5,0 m
- Dây điện: 5,0 mM
- Áp lực phun: 110 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 40 độ C
- Công suất: 1,4 KW
- Chiều dài ống xịt: 5,0 m
- Kích thước: 188 x 269 x 635 mm
- Trọng lượng: 6,7 kg
- Chức năng: phun xịt bụi bẩn và rửa xe …
(đây là máy dân dụng)

Đặc tính sản phẩm:
Thân máy được thiết kế chắc chắn
sử dụng cho mọi địa thế. Dễ dàng
di chuyển trên mặt phẳng hoặc đường
gập ghềnh nhờ vào 2 bánh xe
(đường kính 220 mm). Motor thích hợp
để sử dụng liên tục hoàn hảo với sự
bảo vệ nhiệt. Cấu trúc rất chắc chắn,
chuyên nghiệp, có van điều chỉnh
các cấp độ.

Xuất xứ: Italy

Mã đặt hàng

CMI-250-008

Tiết kiệm điện:
Nhờ vào việc tạm ngưng áp lực
và sự gián đoạn của máy bắn
nước áp lực cao khi các cây chắn đóng.

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC E140
Mã đặt hàng

Thành phần cấu tạo máy:

Bình chứa chất tẩy:

NIL-140-001

Làm bằng đồng và thép không gỉ,
không sử dụng chất dẻo cho
những phần quan trọng,
làm cho máy có tuổi thọ dài lâu.

Có thể điều chỉnh và sử dụng chất tẩy
bên trong hoặc bên ngoài.

Thông số kỹ thuật :

Đặc Điểm
Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : E.140
Công suất: 10-140 bar
- Lưu lượng nước: 420-500 lít/giờ
- Áp lực phun: 140 bar
- Dây điện: 5,0 m
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 2,1 KW
- Chiều dài ống xịt: 6,0 m
- Kích thước: 360 x 340 x 870 mm
- Trọng lượng: 16,5 kg

Lưu lượng nước
cực đại
Áp xuất cực Iại
Điện thế sử dụng
Tổng Công xuất

540 lít/giờ

Công xuất động cơ

1.8kW-2,5CV

140 bar
230 v(1-50Hz)
2.4kw-3,2CV

R.M.P
Trọng lượng
Kích thước

2800
36Kg
44cmx42cmx94cm

MÁY PHUN RỬA CAO ÁP POSEIDON 3-40
Mã đặt hàng

NIL-340-005
MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC POSEIDON 3-30
Đặc Điểm
Máy phun rửa cao áp ponseidon 3-40
Được thiết kế nhỏ gọn, dùng để phun cao áp
Model này không được trang bị thêm cuộn dây ngoài
Thông số kỹ thuật:
- Áp lực bơm
170/17 bar/ MPA
- Lưu lượng nước tối đa
825 lít/giờ
- Nhiệt độ nước tối đa
60 độ C
- Piston nén bằng thép không gỉ
- Tốc độ bơm
2800 vòng/phút
- Kích thước L x W x H
385 x 450 x 980 mm
- Trọng lượng
36,5 kg
- Công suất điện
4,0 KW
- Dòng điện
400 V/ 3 pha

Mã đặt hàng

NIL-330-004
Đặc Điểm
Máy phun rửa áp lực Nilfisk-Alto
Model : PONSEIDON 3-30
- Công suất: 10-150 bar
- Lưu lượng nước: 600-660 lít/giờ
- Dây điện: 5,0 m
- Áp lực phun: 150 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 3,4KW
- Kích thước: 1020 x 400 x 400mm
- Trọng lượng: 34,5 kg

Nhà sản xuất: Nilfisk - Ý

Đặc Điểm

MÁY PHUN RỬA ÁP LỰC POSEIDON 5-28
Mã đặt hàng

NIL-528-006

K-06

Máy phun rửa áp lực Công nghiệp
Model : PONSEIDON 5-28
- Công suất : 110 bar
- Lưu lượng nước : 660-720 lít/giờ
- Điện áp: 230 V
- Cân nặng: 70 kg
- Áp lực: 110 bar
- Nhiệt độ nước vào tối đa: 60 độ C
- Công suất: 3.0 KW
- Kích thước: 740 x 550 x 1015 mm
- Dây điện: 5,0 m
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Thiết bị vệ sinh công nghiệp

MÁY PHUN RỬA CAO ÁP HD

Đặc điểm
Kết cấu gọn, không chiếm diện tích & không gian,
tiện dụng, dễ dàng khi di chuyển, vận hành.
Với đặc điểm tiết kiệm nguồn nước sử dụng và áp lực cao,
máy có thể giúp ta vệ sinh máy móc, tàu xe, công xưởng,
nhà bếp, nhà vệ sinh và các dây chuyền sản xuất
với thời gian ngắn nhất.
Với tính năng đặc biệt của đầu phun,
máy còn có thể thực hiện các chức năng:
· Tưới cây, phun thuốc cho hoa .
· Tắm súc vật.
· Tẩy rửa rong rêu lâu năm làm ố bề mặt gạch sân.
· Bóc lớp sơn, vôi cũ khi muốn làm đẹp lại bề mặt ngôi nhà.
· Tẩy sắt gỉ trên bề mặt kim loại.
· Ngoài ra, nó còn kết hợp được với máy hút bụi,
hút nước để làm sạch bề mặt thảm.

Nhà sản xuất: Karcher
Xuất xứ: Đức

Model
HD 10/25 S
HD 6/16-4M

Nguồn điện
V/Hz

KAC-102-002
KAC-616-004
KAC-512-001
KAC-615-005
KAC-718-003

3-400/50
1-230/50

500-1.000
230-600

30-250
30-160

9.2
3.4

60
60

62
43

560x500x1090
467x407x1010

1-230/50
1-230/50
3-400/50

500
230-560
240-700

120
30-150
10-180

2.2
3.1
5.0

60
60
60

23
28
43

375x360x935
375x360x935
467x407x1010

Lưu lượng nước Áp xuất làm việc
bar
I/h

Công xuất
kw

Nhiệt độ đầu vào tối đa Trọng lượng
oo
Kg

kích thước(LxWxH)
mm

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

Thiết bị vệ sinh công nghiệp

HD 5/12C
HD 6/15C
HD 7/18-4M

Mã đặt hàng

MÁY ChÀ SÀN-MÁY QUÉT-MÁY ĐÁNH BÓNG-MÁY GIẶT THẢM
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