
   وات 4200 با قدرت حداكثر    صنعتياين مدل جاروبرقي   
و  )   آلمان   Ametec ساخت   -  وات  1400داراي سه موتور    (

 آوري جمعبا توجه به قدرت مكش باالي موتور ، قابليت   
.  را دارد   ؛ خاك و ضايعات   مايعات  
    كيلوگرم  32 دستگاه وزن 
   متر   10:     طول كابل برق
    ليتر  60:     ظرفيت مخزن
 نگيراستيل :    جنس بدنه
     داخلي   داراي محافظ برق
    مايعات    داراي شلنگ تخليه
  جابجايي دستگاه را آسان كرده است     چرخ هاي بزرگ    .



سيستم فيلتر

مناسب براي مكش خشك و تر، نوآوري در مواد سازنده فيلتر و      
باشد مي   قدرت باالي جمع آوري گرد و خاك  

 را از     غبارات  اين دستگاه داراي دو عدد فيلتر  مي باشد كه خروج         
. دستگاه بسيار كم مي كند 

.در ضمن اين دستگاه داراي فيلتر يكبار مصرف نيز مي باشد        



كاهش صدا   
ميزان صداي دستگاه بدون اثرگذاري بر قدرت مكندگي، به سبب     

.   هدايت هوا به گونه اي جديد، به طور محسوسي كاهش يافته است     
قابل استفاده   بخوبي در مكانهاي پر تردد نظير هتلها و شركتها   

  . است

)اثر تانژانتي(اصل مكش گردابي   
به داخل      جاروبرقي ، ذرات گرد و غبار را به صورت گردابي           

در اين    . دستگاه مكش كرده و اين ذرات در فضا پراكنده نمي شوند       
حالت، همواره از فيلتر محافظت شده و قدرت مكش با جمع شدن            

.گرد و غبار در مخزن، كاهش نمي يابد      



ضد الكتريسيته ساكن 
در اكثر مدلهاي جاروبرقي استارميكس، دستگاه به صورت ضد         
الكتريسيته ساكن طراحي شده است تا كار با دستگاه آسانتر و     

. نتيجه تميزكاري در حد مطلوب باشد   



لوازم جانبي   
انواع لوازم جانبي براي يك تميز كاري كامل و حرفه اي در اختيار              

  تميزكاري براي شده بيني پيش با استفاده از ادوات   .  شماست 
.  نماييد تميز  راحتي به نيز را   كنجها بود خواهيدشما قادر    



STAR Makina  شركت

 ساخت بزرگترين توليد كننده دستگاه  Star جاروبرقي
 صنعتي و هتلي در تركيه مي باشد و     جاروبرقي هاي 

 اروپايي توليد مي    ااستانداردهاي سيستم هاي خود را تحت      
.  و به كشور هاي اروپايي نيز صادر مي گردد    كند



جهان پاك 
نظافتي  وارد كننده و عرضه كننده انواع دستگاه هاي           

www.Jahanpak.com
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0261-2212432       2252674: تلفن  
09123633694

برزگري


