
اين دستگاه براق كننده كفش به راحتي كفش را خاك گيري كرده ،  
واكس زده و براق مي كند 

: مشخصات 
     كفش  دو عدد مخزن مايع براق كننده
        دو عدد برس از جنس موي طبيعي اسب  
    كيلوگرم    40  دستگاه  وزن 
    60  ابعادx35x100    سانتيمتر  
   داخلي داراي سيستم محافظ برق
  ثانيه40(  قطع كن اتوماتيك (
      زني  نمايشگر زمان واكس



: الكتريكي سيستم 
اين دستگاه داراي  سيستم كنترل مركزي مي باشد و دستگاه را      

.    برق محافظت نمايد    سانات.در برابر نو 
داراي سيستم نمايشگر است كه در هنگام فشار دادن كليد ،        

.  ثانيه مي نمايد   40شروع به شمارش معكوس از       
در صورتي كه قبل از اتمام شمارش معكوس نياز به خاموش           

. شدن دستگاه باشد يكبار ديگر دكمه را فشار داده شود       
داراي قفل قطع كننده سيستم برق كه در صورت خارج كردن        

. كامل دستگاه از مدار استفاده مي شود       
. سيستم روشنايي روي كفش نيز به واكس زدن بهتر كفش كمك مي كند          



كنندهبرس ها و مخزن مايع براق  
عدد جهت كفش هاي  اين دستگاه داراي  دو عدد برس از جنس موي طبيعي اسب مي باشد كه يك     

باشدروشن مي باشد و يك عدد مخصوص كفش هاي مشكي مي        
جهت كفش هاي   ) يك عدد بي رنگ و يا قهوه اي و يك عدد مشكي       (داراي دو عدد مخزن مايع براق كننده       

. و چرمي مي باشد   ورني
براي تنظيم ميزان مايع خروجي از     ) در ريز مخزن براق كننده كفش    (داراي شير تنظيم مايع براق كننده 

.دستگاه مي باشد 



:بدنه  و مشخصات 
بدنه اين دستگاه از جنس ورق فلزي مقاوم با رنگ كوره اي           
مي باشد و تمامي برش ها توسط دستگاه هاي اتوماتيك   

CNC  انجام گرفته است  .
باشد مي  PVC با لبه هاي   MDFبدنه كناري دستگاه از جنس   

داراي دستگيره جهت جابجايي ، كفي الستيكي و راهنماي      
دستگاه   جهت كاركرد بهتر و زيبايي     



جهان پاك 
نظافتي  وارد كننده و عرضه كننده انواع دستگاه هاي           

www.Jahanpak.com
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