
 

 

 : X9 جارو برقی کوله ای مدل

 جارو برقی کوله ای

 چیست؟  جارو برقی کوله پشتی

در محیط هایی که جابجایی و انتقال جارو برقی از محیطی به محیط دیگر سخت 

 .صنعتی کوله پشتی دار میباشدصورت میپذیرد پیشنهاد ما استفاده از جاروبرقی 

به این معنی میباشد که شما جاروبرقی را مانند کوله پشتی از دوش خود آویزان 

 .نموده و همزمان مورد استفاده قرار میدهید

 .بدون اینکه سنگینی وزن جاروبرقی بر دوش و شانه شما خستگی وارد نماید

 .این محصول ساخت کشور ایران میباشد

ارای موتور صنعتی میباشد که شما میتوانید در محیطهای صنعتی از این جاروبرقی د

 .ابن محصول استفاده نمائید



 

 

 
 :ویژگیهای محصول

 :وزن سبک

 .این جارو برقی کوله پشتی وزنی بسیار مناسب نسبت به عملکرد صنعتی را داراست

کیلوگرم میباشد که در زمان استفاده طوالنی مدت  5وزن این جاروبرقی صنعتی 

 .نیز، خستگی و آسیبی بر شما وارد نخواهد کرد

 :کیسه و فیلتر

 .کیسه و فیلتر طراحی شده بر روی این جارو برقی بصورت دائم میباشد

یعنی شما پس از استفاده در یک مدت زمان مشخص دیگر نیاز به تعویض کیسه و 

 .فیلتر را ندارید



 

 

و دوباره مورد استفاده فقط کافیست کیسه و فیلتر مورد نظر را شست و شو داده 

 .خود قرار دهید

 :موتور صنعتی

 .این جارو برقی کوله پشتی دار از نوع صنعتی میباشدموتور طراحی شده بر روی 

 .وات و دو پروانه میباشد 1200قدرت موتور این جاروبرقی 

 :نوع مکش

 .مکش این جارو برقی صنعتی خاک میباشد

 :حجم مخزن

لیتری خاک میباشد که کارایی بسیار  5این جارو برقی کوله پشتی دارای مخزن 

 .دارد را …باالیی را محیط های اداری، هتلها، سالنهای آمفی تاتر، سینماها و 

از دیگر ویژگیهایی که این جارو برقی کوله پشتی داراست میتوان به موارد 

 .زیر اشاره نمود

 ارو برقی بر روی زمینقابلیت قرار دادن چرخ و حرکت ج 

 طراحی قالب برای قرارگیری سیم برق 

 دارای محل قرارگیری لوازم و وسایل مورد نیاز به هنگام جارو کشیدن 

 دمنده قوی 

 جابجایی بسیار آسان با توجه به کوله پشتی نرم محصول 

 : X9 موارد استفاده از جارو برقی کوله پشتی مدل

 سینما 

 هتل 

 سالن های آمفی تاتر 

 کتابخانه 

 فروشگاه ها 

 ادارات 
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 منازل 

 انبارهای بزرگ 

 راه پله های ساختمان 

 و …. 

 جارو برقی کوله ای جارو برقی کوله ای جارو برقی کوله ای

 نقاط قوت

 جابجایی بسیار آسان 

 ابعاد کوچک و مناسب 

 قابلیت اضافه نمودن چرخ به محصول 

 محل قرار دادن لوازم بر روی کوله 

  کارکرد برای هر دو دستطراحی برای قابلیت 

 نقاط ضعف

 صدای بلند در حد جارو برقی صنعتی 

 


