
 

 

 

استار مدل یخانگ یدستگاه مبلشو  Combo 10/1 : 

 

استار یخانگ یمبلشو دستگاه  

 

 یو چه برا ییاز محصوالت پر کاربرد چه در صنعت مبل و فرش شو یکی

باشدیم ییاستفاده در منازل و ادارت، دستگاه مبل و فرش شو . 

 

مبل  دیتوانیم یرات، در هر مواقعمنازل و ادا یبرا ییدستگاه مبلشو دیخر با

دیرا شست و شو ده طیمح یو فرشها . 

 

 جادیا دیتوانیمحصوالت م نیا دیبا خر ،یمصارف صنعت یبرا نیهمچن

دیمبل در منازل را انجام ده یاشتغال نموده و شست شو . 

 

کامل مبل و فرش  یبه ابزار و دستگاهها ازیکارها ن نیانجام ا یبرا یول

آل، ما آنها را به شما  دهیا یاستفاده و شست و شو یکه برا باشدیم ییشو

میکنیم یمعرف . 

 

مبلشور استار مدل دستگاه  Combo 10/1 : 

 

. شرکت استار باشدیشرکت استار م دیو تول هیمحصول ساخت کشور ترک نیا

باشدیم هیدر کشور ترک ینظافت زاتیکنندگان برتر تجه دیاز تول یکی . 

 

 یمبل و فرش را برا یمحصول، کار شست شو نیا یاستار با طراح شرکت

 اریبس ،یخدمات یکار در شرکتها یمنازل خود و چه برا یافراد، چه برا

 .آسان نموده است



 

 

 

 

انواع مبل و فرش را در  دیتوانیم یدستگاه به آسان نیجهت که با ا نیا از

دیشست شو داده و خشک نمائ ییمورد نظر، بدون جابجا طیمح . 

 

استار یخانگ یور دستگاه مبلشوموت مشخصات : 

 

مبلشور، بر  نیبه جهت باال بردن قدرت خشک کردن ا ه،یاستار ترک شرکت

وات قرا داده است 1400با قدرت  یموتور دو پروانه صنعت کیآن  یرو . 

 

ست؟یاز موتور دو پروانه چ منظور  

 

 دهندیکه هم عمل مکش و هم عمل پرتاب باد را انجام م ییموتورها به

که در  ییهایگرد و غبار و آلودگ ،یطراح نی. با اندیگویور دو پروانه مموت

 یموتورها جابجا شده و به آسان نیبا ا ستند،یجارو کردن ن یدسترس برا

دیجارو کن دیتوانیم . 

 

که از  باشدیم ایتالیدستگاه ساخت کشور ا نیا یشده بر رو هیتعب موتور

برخوردار است ییباال اریبس یساختار تیفیک . 

 

استار یخانگ یدستگاه مبلشو ندهیپاشش مواد شو ستمیس : 

 

مواد  ای زیدو مخزن مجزا آب تم یاستار، دارا یخانگ یمبلشو دستگاه

باشدیم فیو مخزن آب کث ندهیشو . 

 



 

 

 

سطح فرش  یاز داخل مخزن بر رو ندهیپاشش و انتقال آب و مواد شو یبرا

باشدیپمپ آب م کیبه  ازیو مبل، ن . 

 

دستگاه  نیا یبر رو تیفیپمپ با ک کی ژه،یو یطراح کیاستار با  شرکت

سطح مبل و  یبر رو ندهیقرار داده تا با فشردن نازل، شاهد خروج مواد شو

دیشویفرش م . 

 

باشدیبار م 2.4دستگاه  نیتوسط پمپ ا ندهیپاشش مواد شو فشار . 

 

 یمخزن برا نیاست که، ا نیا فیقابل توجه راجب مخزن مواد آب کث نکته

با مشکل مواجه  هیتا به هنگام تخل شودیجدا م یبه آسان ه،یسهولت در تخل

دینشو . 

 

استار یخانگ یخاص پمپ پاشش دستگاه مبلشو یژگیو : 

 

شود و شما  یخال ندهیوجود دارد تا مخزن مواد شو نیمواقع امکان ا یبرخ

دیبودن مخزن نداشته باش یاز خال یاطالع . 

 

شک شاهد سوخته شدن پمپ  یاتفاق و بدون آب کار کردن پمپ، ب نیا با

دیشویمحصول م . 

 

 نده،یشدن مخزن مواد شو یپس از خال ،یپمپ بصورت کامال حرفه ا نیا

به پمپ آب وارد نشود یبیتا آس شودیخاموش م کیبصورت اتومات . 

 

استار یخانگ یدستگاه مبلشو یشده در بسته بند هیتعب اتصاالت : 



 

 

 

 

 یبرا ازیلوازم مورد ن هی، کل یخانگ یدستگاه مبلشو نیا یه بندبست در

مبل و فرش قرار داده شده است یشست شو . 

 

از خم شدن به هنگام شست شو یریدو تکه جهت جلوگ لیاست لوله  

و مکش آب حاصل شده از شست  یجمع آور یبرا یمتر 1.5 یخرطوم لوله

 و شو

مبل یشست و شو یبرا ندهیهمراه با نازل مواد شو ییپارو  

بزرگ جهت نظافت فرش و موکت ییپارو . 

استار یخانگ یدستگاه مبلشو یظاهر یطراح  : 

 

شده شرکت کارچر مدل دیمبلشور را با نمونه تول نینگاه اول ا با  Puzzi 

دیریاستباه بگ دیشا 400 . 

 

با  یادیبدنه، شباهت ز یو طراح یمبلشور از لحاظ شکل ظاهر نیا چون

شرکت کارچر دارد یدینمونه تول . 

 

استار مدل یخانگ یدستگاه مبلشو یهایژگیو  Combo 10/1 : 

آسان ییسبک جهت جابجا وزن   

یمصارف صنعت نیجهت منازل و همچن مناسب  

فیو کث زیمجزا آب تم مخزن  

بار 2.4جهت پاشش مواد با فشار  تیفیبا ک پمپ  

ییمبل و فرش شو یاستفاده برا تیقابل  

آل دهیا یشست و شو کی یکامل برا زاتیتجه  



 

 

 

شدن  یاز سوختن پمپ بعد از خال یریجلوگ یبرا کیپمپ اتومات یدارا

 مخزن

یمکش عال یدو پرانه برا یوات 1400پرقدرت  موتور  

استار یخانگ یدستگاه مبلشو یاستفاده و کاربرد نحوه : 

 

شده است یاستار، دو دکمه طراح یخانگ یبدنه دستگاه مبلشو یبرو بر . 

 

استارت نمودن  یبرا یگریاستار نمودن مکنده و د یدکمه ها برا نیاز ا یکی

باشدیم ندهیپمپ پاشش مواد شو . 

 

دیپر نمائ ندهیاز متصل نمودن اتصالت، مخزن دستگاه را از مواد شو پس . 

 

سطح مبل و فرش  یرا بر رو ندهیبا استفاده از دکمه پمپ، مواد شو سپس

دینمائ تیهدا . 

 

سطح مبل و فرش را به  دیتوانیم ،ییپارو ایو  ییاستفاده از برس مبلشو با

و در انتها با روشن نمودن دکمه موتور، آب حاصل شده از  دیکن زیتم یخوب

دیشست و شو را جمع نمائ . 

 

استار یخانگ یدستگاه مبلشو یاستفاده و کاربرد موارد  : 

ها ییشویو قال یخدمات یها شرکت   

و هتلها ادارات  

مارستانیب  

و فست فود رستوران  

و نمایتاتر و س یآمف یها سالن  ... 


