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دستگاه قطعه شوی افقی

CD800
ایــن دســتگاه بیشــتر بــرای شستشــوی موتــور در کارگاه های تراشــکاری ســیلندر و سرســیلندر خودروهای ســواری 

و مکانیکــی هــای ســواری طراحی شــده اســت.

)Horizontal Electric Pump machine specifications( با موتور افقی ،CD800 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

120 cm 110   cm 115  cm  9 kw  Gas / Diesel  160 Litr  2 HP 300 KG 45 cm 80 cm
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دستگاه قطعه شوی عمودی

CD1000
ایــن دســتگاه بــرای قطعاتــی بــا قطــر کارگیــری زیــر یــک متــر طراحــی شــده اســت. مناســب جهــت نمایندگــی 
خــودرو هــای ســواری و شــغل هــای خدماتــی و مناســب قطعــه شــویی انــواع ســواری مــی باشــد. کــم اســتهالک  

بــودن و راندمــان بــاالی دســتگاه بــرای شــغل هــای خدماتــی مهمتریــن ویژگــی ایــن دســتگاه مــی باشــد.

)Vertical Electric Pump machine specifications( با موتور عمـودی ،CD1000 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

120 cm 130   cm 145  cm  9 kw  Gas / Diesel  400 Litr 4 HP 400 KG 55 cm 100 cm
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دستگاه قطعه شوی افقـی

CD1000
ایــن دســتگاه  صرفــاً جهــت شستشــوی قطعــات انــواع ســواری و قطعاتــی بــا قطــر کارگیــری زیــر یــک متــر ارائــه 
مــی شــود، نســبت بــه مــدل عمــودی فضــای کمتــری را اشــغال مــی کنــد . فضــا گیــری ایــن مــدل دســتگاه بــرای 

کارگاه هــای کوچــک کــه از لحــاظ مــکان دارای وســعت کمــی مــی باشــند، بســیار مناســب اســت.

)Horizontal Electric Pump machine specifications( با موتور افقی ،CD1000 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

120 cm 130   cm 135  cm  9 kw  Gas / Diesel  350 Litr  4 HP 400 KG 55 cm 100 cm
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دستگاه قطعه شوی عمودی

CD1200
ایــن دســتگاه بــا عنــوان نیمــه ســنگین ارائــه مــی گــردد و جهــت شستشــوی قطعــات ماشــین هــای نیمه ســنگین و 

ســواری مناســب است.

)Vertical Electric Pump machine specifications( با موتور عمـودی ،CD1200 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

130 cm 150   cm 165  cm  12 kw  Gas / Diesel  550 Litr  5.5 HP 500 KG 65 cm 120 cm

دارای

چربی گیر
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دستگاه قطعه شوی افقـی

CD1200
ایــن مــدل دســتگاه بــا عنــوان نیمــه ســنگین ارائــه مــی گــردد و جهــت کارگاه هــای خدماتــی ســواری و نمایندگی 

هــای خودروهــای نیمه ســنگین مناســب اســت.

)Horizontal Electric Pump machine specifications( با موتور افقی ،CD1200 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

130 cm 150   cm 155  cm  12 kw  Gas / Diesel  350 Litr  5.5 HP 500 KG 65 cm 120 cm
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دستگاه قطعه شوی عمودی

CD1400
ایــن مــدل دســتگاه کــه بــه صــورت عمــودی ارائــه مــی شــود بــه عنــوان دســتگاه شستشــوی قطعــات خودروهــای 

نیمــه ســنگین و ســنگین ارائــه مــی گــردد کــه دارای حجــم مخــزن مناســبی نیــز مــی باشــد.

)Vertical Electric Pump machine specifications( با موتور عمـودی ،CD1400 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

130 cm 170   cm 185  cm  18 kw  Gas / Diesel  750 Litr  7 HP 700 KG 70 cm 140 cm
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دستگاه قطعه شوی افقـی

CD1400
ایــن مــدل دســتگاه کــه بــه صــورت افقــی ارائــه مــی شــود بــه عنــوان دســتگاه هــای نیمــه ســنگین و بعضــی از 
ماشــینهای ســنگین ارائــه مــی گــردد دارای قطــر کارگیــری مناســب، حجــم مخــزن عالــی و دارای قــدرت پمــپ  

متناســبی مــی باشــد.

)Horizontal Electric Pump machine specifications( با موتور افقی ،CD1400 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

130 cm 1570   cm 175  cm  18 kw  Gas / Diesel  350 Litr  7 HP 700 KG 70 cm 140 cm
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دستگاه قطعه شوی عمودی

R  1 8 0 0
ایــن مــدل دســتگاه مناســب شستشــوی کلیــه قطعــات با قطــر کارگیــری یک متــر و پنجــاه ســانتی متر می باشــد،. 
مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن دســتگاه شستشــوی کلیــه قطعــات خودروهای ســنگین، ســری نــازل با قابلیــت تنظیم، 

اســتفاده از مشــعل هــای گازی و گازوئیلی می باشــد.

)Vertical Electric Pump machine specifications( با موتور عمـودی ،R1800 مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

215 cm 200   cm 250  cm  18 kw  Gas / Diesel  1000 Litr  10 HP 1200 KG 100 cm 150 cm
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دستگاه قطعه شوی افقی

R 1800
ایــن مــدل دســتگاه دارای قطرمناســب تمــام ماشــین هــای ســنگین موجــود و قطعاتــی بــا بزرگی یــک متــر و پنجاه 
ســانتی متــر و ارتفــاع کار گیــری یــک متــر مــی باشــد. دارای ســری نــازل بــا قابلیــت تنظیــم  و اســتفاده از مشــعل 

هــای گازی و گازوئیلــی مــی باشــد.

)Horizontal Electric Pump machine specifications( با موتور افقی ،R1800  مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

215 cm 200   cm 250  cm  18 kw  Gas / Diesel  800 Litr  10 HP 1200 KG 100 cm 150 cm
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دستگـاه قطـعـه شـوی

R1800S
ایــن مــدل دســتگاه طراحــی شــده بــرای قطعاتــی بــا ارتفــاع بلنــد و قطر کارگیــری یک متــر و 50 ســانتی متــر  می 
باشــد. کــم اســتهالک بــودن دســتگاه بــا توجــه بــه ارتفــاع کارگیــری مناســب از مزایــای این نمونه دســتگاه  اســت 

.ایــن نمونــه دســتگاه هــا بــا توجــه بــه ارتفاع قطعــه قابــل تغییر میباشــد.

)Vertical Electric Pump machine specifications( با موتور عمـودی ،R1800S مشخصـات دستگـاه
ارتفاع

Height

عرض

Width

طول

Length

منبع گرمایی

Heat  Source

حجم مخزن

Tank  Capacity

الکترو پمپ

Electric Pump

ظرفیت بارگزاری

Loading Capacity

ارتفاع کارگیری

Utilization Height

قطر سبد شستشو
The diameter of the 

washing basket

275 cm 200   cm 250  cm  18 kw  Gas / Diesel  1000 Litr  15 HP 1200 KG 160 cm 150 cm
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2 سال
ضمانت

گــروه صنعتــی بهســاز ماشــین در ســال 1383 فعالیــت خود 

را آغــاز نمــود.  ایــن مجموعــه با تجربــه ی غنی کــه نتیجه ی 

بیــش از 10 ســال فعالیــت در عرصــه صنعــت و تولیــد انواع 

دســتگاه قطعــه شــویی بــود با بهــره گیــری از تکنســین های 

ماهــر در طراحــی و بررســی دســتگاه هــای آلمانــی و 

بروزرســانی آن بــا تکنولوژی هــای نــو، دســتگاههای تولیــدی 

خود را که سازگار با شرایط بومی ماست روانه بازار کرد .

ــا ارائــه دهیــم .  ــا دوام و زیب ــی ب ــا محصول ــر آن داشــتیم ت تمــام تــوان خــود را ب

پیشــرفت در تمامــی زمینــه هــا و عیــب یابــی از تمامــی ماشــین هــا و بــروز شــدن 

آن و عــدم توقــف و پیشــرفت روزافــزون ســر لوحــه ی شــرکت مــا بــوده و هســت. 

ــن قطعــات  ــه و از بهتری ــرار گرفت ــی ق ــورد تســت و ارزیاب ــا م ــدات م ــه تولی کلی

ــادوام در دســتگاه هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  موجــود و تولیــدات ایرانــی ب

اســت کــه ایــن امــر باعــث رونــق تولیــدات داخلــی شــده و حمایــت از تولیــدات 

داخلــی را در پــی خواهــد داشــت.

ــرر از  ــان مق ــرارداد در زم ــه ق ــدی ب ــر، و پایبن ــت برت ــداری، کیفی ــتری م مش

ــه  ــت،  ک ــرکت اس ــن ش ــر ای ــات دیگ خصوصی

ــی  ــما، در ط ــازنده ش ــنهادات س ــادات و پیش  انتق

نمــودن ایــن راه ســخت و پرفــراز و نشــیب  

یاری گــر  مــا خواهــد بــود.
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