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Anadolu Teknik Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd.
Şti. Temizlik makinaları sektöründeki otuz
yıllık bilgi ve birikimini Safran ve Armada
Clean markası adı altında Sakarya’daki
fabrikamızda Uluslararası kalitede,çevre
dostu,düşük enerji tüketimine sahip ürünler
üretip siz değerli müşterilerimizin hizmetine
sunmanın gururunu yaşamaktadır. Üretmiş
olduğumuz makinalarda başlangıçta bir olan
model sayımız şimdilerde yüze yaklaşmıştır.
Her zaman müşteri beklentilerinin üzerinde
ürün üretme çabasında olan firmamız Dünya
genelindeki müşteri sayısını arttırmakta, ihracatını yaptığımız ülke sayısını da
çoğaltmaktadır. Şuanda 50 ülkeye ihracat
yapmakta olan firmamız, , sektöre bir
çok yenilikler kazandırmıştır. Şirketimiz
endüstriyel temizlik makineleri sektöründe
ürettiği makinalarla istihdama ve ülke ekonomisine sağladığı katkının gururunu yaşamaktadır. Ürettiğimiz Endüstriyel temizlik
makinalarında kendi özgün tasarımana önem
veren firmamız bundan dolayı her ürününde
değişik farkındalıklar sunmaktadır. Satış
sonrası servis hizmeti ve uygun yedek parça
temini önemseyen firmamız müşterilerimize
çok avantaj sağlamaktadır.

Anadolu Teknik Mak. San. And Foreign
Trade. Ltd. Sti. We are proud of producing
our environmentally-friendly, low energy
consumption products in our factory in
Sakarya under the name of Safran and
Armada Clean brand, with thirty years of
knowledge and experience in the cleaning
machines sector. Our model number, which
was originally one machine we have produced, is now approaching the hundred. Our
company, which is always trying to produce
products on expectations of customers,
increases the number of customers in the
world and increases the number of countries
we export. Our company which is exporting
to 50 countries now, has brought many
innovations to the sector. Our company is
proud of its contribution to the economy of
the country and the employment it produces
in the industrial cleaning machines sector.
Our company, which gives importance to
its original design in the industrial cleaning
machines we produce, therefore offers
different awareness in every product. Our
company, which cares about after sales
service and economic spare parts, gives our
customers very advantage.

Endüstriyel
Temizlik
Makinaları
Grubu
Industrial
Cleaning
Machines
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DW serisi
Sanayi Tip Islak & Kuru Süpürücüler
Industrial Type Dry & Wet Vacuum Cleaners

DW serisi sanayi tip süpürge makinalarımız ,Islak-Kuru temizlik
yapabilme özelliğine sahiptir. 22, 32 lt. tank kapasitesine sahip
olan modellerimiz tek vakum motorlu, 72 ve 77 lt. tank kapasitesine sahip olan 2 yada 3 vakum motorlu modellerimiz mevcuttur. Aynı zamanda her modelin plastik yada çelik kazanlı
seçenekleri de bulunmaktadır. Gerektiğinde kuru süpürge
olarak her türlü sert zeminin temizliğinde kullanıldığı gibi, halı
kaplı zeminlerin süpürülmesinde kullanılır. Diğer bir özelliği ise
sert zeminlerdeki suyun çekilmesinde de kullanılan bir başarılı
modeldir. Oto yıkama istasyonlarında araç içi temizliklerinde
araç içi süpürme makinesi olarak da tercih edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

DW221P

DW221C

DW321P

DW321C

DW772P

DW722C

DW773P

DW723C

VOLTAJ / Voltage

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

Çalışma Sist.

ISLAK - KURU

ISLAK – KURU

ISLAK - KURU

ISLAK - KURU

ISLAK - KURU

ISLAK - KURU

ISLAK - KURU

ISLAK - KURU

1

1

1

1

2

2

3

3

1200

1200

1200

1200

1200X2

1200X2

1200X3

1200X3

TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity

22 Lt.

22 Lt.

32 Lt.

32 Lt.

77 Lt.

72 Lt.

77 Lt.

72 Lt.

Gövde

Plastik

İnox

Plastik

İnox

Plastik

İnox

Plastik

İnox

45X45X70

45X45X80

45X45X90

45X45X90

45X45X90

45X45X90

45X45X90

45X45X90

27 Kg.

28 Kg.

29 Kg.

30 Kg.

34 Kg.

36 Kg.

35 Kg.

37 Kg.

Vakum Motoru
Motor Gücü

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions
AĞIRLIK / Weight
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DW series industrial type vacuum cleaner machines with
wet-dry cleaning feature. Models with 22, 32 lt. tank capacities are available with single vacuum motor 72 or 77 lt.
tank capacity models are double or triple vacuum motors
available . At the same time, each model is available with
steel or plastic body options. When necessary, it can be
used as a dry vacuum to clean any kind of hard floor, as
well as to sweep carpeted floors. Another feature is a
successful model that is used in the extraction of water
for hard floors. It is also preferred as an in-car sweeping
machine for car cleaning in car wash stations.

DW serisi
Sanayi Tip Islak & Kuru Süpürücüler
Industrial Type Dry & Wet Vacuum Cleaners
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E/B serisi
Zemin Temizleme ve
Bakım Makinaları
Floor Cleaning Machines

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

E 6201

(binicili)

B 6201

B 12001

220 V / 50 Hz

24 V

FIRÇA SAYISI

1

1

2

FIRÇA ÇAPI

480 mm.

480 mm.

2x400 mm.

FIRÇA DEVRi

VOLTAJ

24 V

170 d / dk.

170 d / dk.

170 d / dk.

FIRÇA MOTOR GÜCÜ

1,1 kw

1,1 kw

0,75 kw x 2

VAKUM MOTOR GÜCÜ

1200 W / 22 kPA

800 W / 16 kPA

800 W / 17 kPa

80 cm.

80 cm.

110 cm.

-

-

0-5 km. / H

MAKSIMUM PERFORMANS

1800 m² / H

1200 m² / H

5000 m² / H

TEMIZ SU TANK KAPASITESI

40 lt

40 lt

140 lt

KIRLI SU TANK KAPASITESI

50 lt

50 lt

150 lt

105 kg

155 kg

350 kg

47cmX 125cm X 113cm

47cmX 125cm X 113cm

80cm X 165cm X 155cm.

ÇEKME LASTIĞI GENIŞLIĞI
İLERLEME HIZI

AĞIRLIK
BOYUTLAR (E-B-Y)

Zemin temizleme makineleri küçük ve orta boy işletmelerin, okulların,
sağlık kuruluşlarının, servis merkezlerinin, mağaza ve şovrumların, fabrikaların, spor salonlarının, terminallerin vb taş, beton, granit mermer,
epoksi gibi zeminlerin temizliği için tasarlanmış yer yıkama makinesidir. Zemin yıkama Makinelerimizin ELEKTRİKLİ (E6201) BATARYALI (B
6201) ve BİNİCİLİ (B 12001) olmak üzere 3 farklı modeli mevcuttur. Temiz
su haznesine konulan su yada deterjanlı suyu zemine bırakır, Fırçaları
ile zemini yıkarken arka tarafındaki su emiş aparatı ile zemindeki suyu
çeker ve kirli su tankına hapseder. Ve zeminde herhangi bir ıslaklık
bırakmaz. Kullanımı son derece kolaydır ustalık gerektirmez.

68

Floor cleaning machines are designed for the cleaning of small, medium sized
enterprises, schools, health institutions, service centers, shops and events,
factories, sports halls, terminals, etc. of stone, concrete, granite marble and
epoxy.Our floor washing machines are available in 3 different versions as
ELECTRIC (E6201) BATTERY (B 6201) and DRIVE (B 12001).
The water placed in the clean water reservoir leaves the detergent water on
the floor. When washing the floor with the brushes, the water in the back side
draws water and locks it in the dirty water tank. And it does not leave any
dampness on the floor. It is very easy to use and does not require skill.

YMT serisi
Yürüyen Merdiven
Temizleme Makimaları
Escalator Cleaning Machines

Güçlü su motoru sayesinde
deterjanlı suyu merdivene
püskürtür. Püskürtülmüş olan
suyu iki fırça yardımıyla derinlemesine ovalama yaparak kirin
yumuşamasını sağlar, güçlü emiş
motoruyla yumuşamış olan kirli
suyu emerek temizliği başlatır.
İsteğe göre alın temizleme
aparatları ilave edilebilir. Kullanan
kişi Yürüyen Merdiven Temizleme
Makinası sadece temizlenecek
olan alana getirilir ve makinanın
start tuşuna basılır. Ve temizlik
başlatılmış olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

The powerful water motor
sprays the detergent water
into the stairwell. The
sprayed water is thoroughly
rubbed with two brushes to
soften the soil and absorb
the dirty water softened by
the strong suction motor
to start cleaning. Vertical,
cleaning devices can be
added. The operator brings
the cleaning area only and
the start key of the machine
is pressed and the cleaning
is started

YMT550

VOLTAJ / Voltage

230 V/50 HZ

MOTOR GÜCÜ / Motor Power (max)

1400 WATT

YIKAMA GENİŞLİĞİ / Using Feature

550 mm.

VAKUM GENİŞLİĞİ/ Tank Capacity

700 mm.

Teknik şartnameye uygun, farklı seçenekli makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

6

9

C serisi
Geniş Alan ve Cami
Halı Süpürgesi
Large Area Cleaning Machines

Genellikle camii, konferans salonu ,yurt
gibi zemini Halı kaplı alanların hızlı ve
son derece etkili temizlenmesinde kullanılabilecek , kuru sistem, yatay fırçalı,
profesyonel bir temizlik makinesidir.
Güçlü fırçalama sistemi sayesinde fırça
halının derinliklerine kadar iner ve güçlü
emiş motorları ile her türlü yabancı
madde vakumlanır. Modellerine göre
1 yada 2 adet bulunan yüksek emişli
vakum motorları sayesinde halı içerisinde ve üzerinde bulunan, toz, tüy, kıl,
saç vb cisimler makinenin toz torbasına
hapsedilir. Harici monte edilebilen aksesuarları ile makinenin giremediği dar
yada yüksek alanlarda kullanım imkanı
sağlar. Süpürgelerin sağlam yapıları
ve pratik kullanım fonksiyonları, hızlı ve
etkili temizliği mümkün kılar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ
ÇALIŞMA SİSTEMİ

C4001

C6000

220

220

Fırça / Vakum

Fırça / Vakum

400 mm

600 mm

FIRÇA MOTOR GÜCÜ

2800 d/ dk

2800 d/ dk

VAKUM GÜCÜ

1200 watt

1200 watt x 2

FIRÇA GENİŞLİĞİ

TOZ TORBA KAPASİTESİ
BOYUTLAR(E-B-Y)
AĞIRLIK
STANDART AKSESUARLAR
Standart Accecories
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It is a professional cleaning machine with
a dry system, horizontal brush, which can
be used for quick and highly effective
cleaning of carpeted areas such as mosque,
conference room, dormitory. Thanks to its
powerful brushing system, it descends to
the depth of the brushstroke, and all kinds
of foreign substances are vacuumed with
powerful suction motors. According to the
models, dust, hair etc. are trapped in the
dust bag of the machine thanks to the high
suction vacuum motors with 2 pieces per
side. Thanks to its externally mountable
accessories, it is possible to use it in high
places in the narrow area where the
machine can not go in. The strong body
and practical usage functions of the
vacuum cleaner make it possible to clean
quickly and effectively.

35 Lt.

35 Lt.

60cm x 80cm x100cm

80 cm x 80cm x 100 cm

45 kg

49 kg

Bez Filtre Torbası (İlk satışta makine ile birlikte verilmektedir. Yıllarca kullanılabilir.) Zemin,
koltuk, döşeme kenar-köşe başlıkları, harici emiş hortumu, harici emiş hortum borusu
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Endüstriyel
Halı Yıkama
Makinaları
Industrial Type
Carpet Cleaning
Machines
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CRF serisi
Halı Toz Alma
Makinaları
Carpet Dust
Remover Machines

Safran CRF serisi toz alma makinaları Halıların
içerisindeki tozları ve maytları temizleyerek yıkanan
halının daha hijyenik,parlak olmasını sağlayarak aynı
zamanda yıkama kalitesini artırıp yıkama süresini
kısaltmak için tasarlanmış makinelerdir.Ön taraftan
verilen halı dövücü aparatlar ile çırpıldıktan sonra
silkelenen tozlar makine tarafından vakumlanır .
CRF – F serisi toz alma makinelerinde CRF serisinin
özelliklerine ilave olarak ön tarafında fırça bulunmaktadır. Bu fırça halı teslim öncesi hav alma işlemini
kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. CRF FR serisi ise
CRF F serisinin özelliklerine ilave olarak ön taraftan
verilen halı makine tarafından rulo yapılır ve ön
taraftan taraftan çıkar. Böylelikle yerden tasarruf
edilmiş olunur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ / Voltage
MOTOR GÜCÜ
VAKUM GÜCÜ

CRF2100

CRF4300

CRF2100F

CRF3200F

CRF4300F

CRF2100FR

CRF3200FR

230

380

380

380

380

380

380

380

380

380

1 , 1 Kw

4 , 5 Kw

4 , 5 Kw

4 , 5 Kw

5 , 5 Kw

5 , 5 Kw

5 , 5 Kw

6 , 5 Kw

6 , 5 Kw

6 , 5 Kw

4500 m

4500 m

Dövücü

DÖVÜCÜ GENİŞLİĞİ

Dövücü/Vakum Dövücü/Vakum

CRF4300FR

4500 m

4500 m

4500 m

4500 m

4500 m

4500 m

4500 m

Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

Fırçalı /Dövücü/Vakum

4300 mm.

400 mm.

2100 mm.

3200 mm.

4300 mm.

2100 mm.

3200 mm.

4300 mm.

2100 mm.

3200 mm.

TOZ TORBA KAP

-

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

-

100X250X120

100X360X120

100X450X120

110X250X120

110X360X120

110X450X120

110X250X120

110X360X120

110X450X120

30 Kg.

270 Kg.

340 Kg.

450 Kg.

300 Kg.

380 Kg.

490 Kg.

300 Kg.

380 Kg.

490 Kg.

AĞIRLIK / Weight

12
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MTA450

ÇALIŞMA SİSTEMİ

CRF3200

Safran CRF series dusting machines are machines
designed to clean the dust and mites inside carpets
to make the carpet more hygienic and shiny and at
the same time to increase the quality of washing
and shorten the washing time. After being whipped
with the carpet shaking devices given from the front
side, the dusts that are shaken and vacuumed by the
machine.
In addition to the features of the CRF series, there is
a brush on the front side of the CRF - F series dust
removal machines. This brush is used toclean carpet
before delivery. CRF FR series, in addition to the features of the CRF F series, given the carpet to machine
from the front and come from the front rolled. This
saves space.

RCF serisi
Halı ve Zemin Ovalama
Makinaları
Carpet & Hard Floor
Scrubbing Machines
İster halı yıkamada,
isterseniz zemin yıkama ve
cilalama işlerinde kullanabileceğiniz RCF serisi halı ve
zemin ovalama makineleri ile
artık çok daha profesyonel
olabilirsiniz.
Ayrıca opsiyonel olarak takılan zımpara sayesinde parke
zeminlerin zımparalanması
için de kullanılabilir.
Rcf serisi makinelerimiz
Ömür boyu mafsal garantisi
ile Dünyada tek dir.

Whether you are in carpet
washing, floor washing or
polishing, you can be much
more professional with
RCF series carpet and floor
scrubbing machines.
It can also be used for
sanding parquet floors
with optional sanding
apparatus.
Our Rcf series of machines
are the only one in the
world with lifetime joint
guarantee.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

RCF350

RCF400

RCF500+

220

220

380

220

MOTOR GÜCÜ

0,75 Hp

1,5 Hp

2 Hp

1,5 Hp x 2

FIRÇA SAYISI

1

1

1

2

VOLTAJ / Voltage

RCF2400

FIRÇA ÇAPI

350 mm.

400 mm.

500 mm.

400 mm. x 2

FIRÇA DEVRİ

170 d / dk

170 d / dk

170 d / dk

170 d / dk

16 Lt.

16 Lt.

16 Lt.

16 Lt.

40x48x126 cm.

47x55x126 cm.

54x65x123 cm.

54x65x123 cm.

35 Kg.

37,5 Kg.

52 Kg.

75 Kg.

DETERJAN TANKI
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions
AĞIRLIK / Weight
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CTC serisi
Masa Tipi Otomatik
Halı Yıkama Makinaları
Full Automatic
Carpet Washing Machines

Ctc serisi otomatik halı yıkama makinaları, son teknoloji ile donatılmış
halı yıkama makinalarıdır. Farklı fırça sayısına ve yıkama genişliğine
sahip olan modelleri de bulunmaktadır.
Paslanmaz şaseye sahip olan makinalarımız tek personel ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır, disk fırçaları ,üst kıl toplama ve durulama
fırçası ve halı altı yıkama silindir fırçası ile halılarda son derece hızlı
ve kaliteli temizlik yapılmasını sağlar Tam otomatik olan modellerde
Dokunmatik ekran bulunmaktadır .Aynı zamanda elektrik ve suyu tasarruflu kullanmasından dolayı yıkama maliyetlerini de düşürür. Modellerine göre günlük ortalama 400-1000 m² arası halı yıkama kapasitelerine
sahiptirler
Otomatik halı yıkama makinesi modellerimizde, halı kirlilik durumuna
göre halı yıkama hız ayarı,farklı kalınlıklardaki halılara göre fırça baskı
ayarı,halı ileri – geri hareket ettirebilme özelliği-fırça yönü değiştirme
ayarı-çıkışta halıyı rulo yapma özelliği-oluşabilecek elektriksel hataları
(tam otomatik halı yıkama makinalarında bulunan dokunmatik ekranda
yazılı olarak yarım otomatik halı yıkama makinası modellerimizde ise
arıza gösterge lambaları ile) ikaz sistemi-atık su toplama havuzu- gibi
bir çok özellik daha bulunmaktadır. Ayrıca otomatik halı yıkama makinelerimizin önünde halı dinlendirme havuzu standart olarak verilmektedir.
Günlük halı yıkama potansiyeli daha az olan yerler için tasarlanmış
ekonomik fiyatlı CTC ECO serisi yarım otomatik halı yıkama makinası
modellerimiz de mevcuttur.

14
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Ctc series automatic carpet washing machines are the latest technology carpet washing machines. There are also models with different
brush sizes and washing widths.
It is designed to be operated by only one personnel with stainless steel
chassis, it provides fast and high quality cleaning with disc brushes,
top bristle picking and rinse brush and under carpet washing cylinder
brush. There is touch screen in fully automatic models. At the same
time, it also reduces washing costs due to its economical use. According to their models, they have carpet washing capacities between
400 and 1000 m² per day
Automatic carpet washing machine models, carpet washing speed
adjustment according to carpet dirth, brush pressure adjustment
according to different thickness of carpet, carpet back and forth movement feature, brush direction change setting, carpet rolling function
at exit, (full automatic carpet washing There are many other features
such as warning system - waste water collecting pool – warning on
the touch screen on the machines, and fault indicator lamps in our
semi-automatic carpet washing machine models). Also with our automatic carpet washing machines, a carpet recreation pool is provided
as standard.
The economically priced CTC ECO series of semi automatic carpet
washing machines designed for places with less carpet washing
potential.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

CTC2500M

CTC2500G6

CTC2500G8

CTC2500G10

CTC3300G8

CTC3300G12

CTC3300G14

CTC4500G10

CTC4500G14

VOLTAJ / Voltage

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

TOPLAM MOTOR GÜCÜ

8 Kw

11,4 Kw

13,85 Kw

16 Kw

13,85 Kw

18,2 Kw

20 , 4 Kw

16 Kw

20 , 4 Kw

22 , 6 Kw

1

FIRÇA SİSTEMİ
KONTROL PANELİ
KAPASİTE

1

2

3

4

2

3

3500 m

2500 mm.

2500 mm.

2500 mm.

2500 mm.

BANT GENİŞLİĞİ

4
4

1
2

5

6

5

1

1

2

2

6

7

1

8

2

3

4

5

2

6

7

8

9

7

10

1

1

2

2

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

4500 m

4500 m

4500 m

3500 m

3500 m

6

1

CTC4500G16

7

8
7

1
2

8

9

10

11

8

12

1

1

2

2

9

10

11

12

Manuel

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

Dokunmatik

70-90 m/h

80-100 m/h

100-120 m/h

120-140 m/h

140-160 m/h

150-190 m/h

160-200 m/h

200-240 m/h

220-260 m/h

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

FIRÇA ÖN AYARI

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

HALI RULOLAMA

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

OTOMATİK SU / DETERJAN

-

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

ALT YIKAMA

-

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

GELBERİ

-

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

EBATLAR

215x170x300 cm

215x170x300 cm

215x170x300 cm

245x195x325 cm

245x195x400 cm

245x195x400 cm

245x195x400 cm

FIRÇA BASKI AYARI

14

30-50 m/h

Manuel

HIZ KONTROL

13

245x195x500 cm 245x195x3500 cm 245x195x500 cm

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications
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S serisi
Halı Sıkma ve
Kurulama Makinaları
Professional Carpet Spin
And Dryer
Halı sıkma makinası, halı kurutma makinası yada santrifüj olarak bilinen Halı sıkma ve kurutma makinaları halı
yıkama firmalarının olmazsa olmaz makinalarındandır.
Halı yıkama işlemi sonrasına rulo şeklinde dürülmüş olan
halılar makine içerisine yerleştirilir. İstenilen zaman aralığı ayarlandıktan sonra makine çalıştırılır .Ortalama 2-3
dakika süren sıkma işleminden sonra makine üzerinde
bulunan zaman rölesi sayesinde otomatik olarak stop
eder Sıkma işlemi sonucunda halılarda %98 e varan
kuruluk sağlanmış olur.
Ardışık delik sistemine sahip olan paslanmaz iç tamburda yüksek devirde dönerek kurutulan halılarda su izi
kalmaz, tek yöne doğru yüksek devirle dönen halı sıkma
makinesi aynı zamanda halı tüylerini de ayrı yöne doğru
taramış olur. Kullanılan yüksek kalite Avrupa Menşeili
rulmanları. Güçlü ve yüksek devirli motorları, Firmamıza
özel döküm yataklama sistemi, Doğru ve standartların
da üzerinde kullanılan malzeme kalitesi, eşsiz merkezleme sistemi, zaman ayarlı kontrol panosu ile Halı
sıkma makinelerimiz sınıfının en verimli, en sessiz ve en
titreşimsiz makinelerinin başında gelmektedir.

16
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Carpet spinning and drying machines are known to
be the indispensable machines of carpet washing
companies.
After the carpet washing process, the carpets that have
been rolled and placed in the machine. After setting
the desired time interval, the machine will be started.
Prosses will automatically stop due to the time relay on
the machine after 2-3 minutes of squeezing. As a result
of the squeezing process, 98% dryness is achieved.
The rustproof inner drum, which has a consecutive hole
system, does not have a water mark on the surface
when it is dried by turning at high speed, while the
carpet spinning machine rotating at a high speed in one
direction scans carpet hair in the same direction at the
same time. Used high quality European roller bearings.
Our carpet-spin and dry machines are among the most
productive, quietest and most vibration-free machines
in the class with their powerful and high speed motors,
special cast iron tilting system, accurate and standard
material quality, unique centering system and time
control panel.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

S2700EC

S2700T

S2700K

S2700K Pro

S3200T

S3200K

S4000T

S4000K

S4500T

220/380

220/380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

4 Hp

5,5 Hp

5,5 Hp

7,5 Hp

7,5 Hp

7,5 Hp

10 Hp

10 Hp

10 Hp

10 Hp

15 Hp

15 Hp

İÇ TAMBUR BOYU

1200 mm.

2300 mm.

2700 mm.

2700 mm.

2700 mm.

2700 mm.

3200 m

3200 m

4000 m

4000 m

4500 m

4500 m

İÇ TAMBUR ÇAPI

320 mm.

320 mm.

380 mm.

400 mm.

400 mm.

400 mm.

400 mm.

400 mm.

400 mm.

400 mm.

500 mm.

500 mm.

TAMBUR DEVRİ

1000 d/dk.

1100 d/dk.

1000 d/dk.

1200 d/dk.

1300 d/dk.

1700 d/dk.

1100 d/dk.

1200 d/dk.

1000 d/dk.

1000 d/dk.

1000 d/dk.

1000 d/dk.

Tekerlekli

Tekerlekli

Tekerlekli

Tekerlekli

Körüklü

Körüklü

Tekerlekli

Körüklü

Tekerlekli

VOLTAJ / Voltage
MOTOR GÜCÜ

AYAK SİSTEMİ
BOYUTLAR ( E-B-Y )
AĞIRLIK

S1000T

S2300T

100x100x160 cm. 100x100x270 cm. 110x110x320cm. 120x110x330 cm.
150 Kg.

270 Kg.

320 Kg.

400 Kg.

120x120x330 cm. 120x120x1330 cm. 120x120x370 cm. 120x120x370 cm. 120x120x450 cm.
460 Kg.

850 Kg.

510 Kg

580 Kg.

630 Kg.

S4500K

Körüklü

Tekerlekli

Körüklü

120x120x450 cm.

140x140x480 cm.

140x140x480 cm.

730 Kg.

900 Kg.

980 Kg.

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications
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D serisi
Nem Alma ve Halı
Kurutma Makinaları
Carpet Drying and
Dehumidifier Machines

Nem alma cihazları, genellikle halı yıkama firmalarının kurutma
odalarındaki nem seviyesini kontrol etmek, yıkanan halıları kurutmak amacıyla kullanılan halı kurutma makinalarıdır. Örneğin
5 x 7 metre ölçülerinde yapılmış izolasyonlu bir halı kurutma
odası yaklaşık 400 m² halı kapasitesine sahip olur. Bu ölçülerdeki bir odaya asılan halılar hava şartları ve oda izolasyon
kalitesine göre ortalama 14 saatte odadaki halıları kurutabilir.
Makinanın yüksek performansı sayesinde beyaz halılarda
sararma , su izi kalma gibi sorunları yaşatmadan dış etkelnlere
maruz kalmadan son derece hijyenij şekilde halılarını kurutur.
Halı kurutma işlemlerinin haricinde meyve ve sebze kurutma
işlerinde ,içerisinde aşırı derecede rutubet bulunan ,su yada
sel baskınına uğramış binalarda, binalara uygulanan boya
veya sıva işleminden sonra, dış cephe kaplaması (söve) imalatı
yapan firmalarda, gıda kurutma işlerinde ve kapalı buz pistleri
gibi alanlarda çoğunlukla kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ / Voltage
TOPLAM GÜÇ
DEFROST TİPİ

D40

380

220

5,3 Kw

0,7 Kw

Otomatik

Otomatik

NEM ALMA MİKTARI

400-500 Lt./24 H

100 Lt./24 H

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

110X95X132 cm.

110X95X132 cm.

150 Kg.

20 Kg.

AĞIRLIK / Weight
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D7000

Dehumidifying devices are carpet drying machines used
to control the level of moisture in the drying chambers
of carpet washing companies and dry the washed carpet. For example, an insulated carpet drying room measuring 5 x 7 meters has a carpet capacity of about 400
m². The carpets hanging in this room can dry average
of 14 hours according to the weather conditions and the
room insulation quality. Thanks to the high performance
of the dehumidifier, the carpets drie up in a very hygienic
condition without being exposed to external influences
without experiencing problems such as winding,
Apart from carpet drying processes, it is used in drying
areas such as fruit drying and vegetable drying works,
where there is excessive humidity, floors in the buildings,
after painting or plastering applied to the buildings, it is
mostly used

CHM serisi
Halı Hav Alma ve
Paketleme Makinaları
Carpet Fuzz & Hair Remover
and Packacing Machine

Hav alma, Son kontrol ,ve paketleme makinemiz halılar yıkanmadan önce veya yıkandıktan sonra halının içindeki havı çekip alabilme, ayrıca halın tüylerini tarama,kabartma
,yumuşatma,halının son kontrollerinin yapıldıktan sonra parfümlenerek paketlenmesi
işlemlerini yapmak amacı ile kullanılır. Lokal leke çıkarma operasyonuda bu makinada
pratik yapılabilmektedir.
CHM serisi Hav alma ,son kontrol ve paketleme makinası bulunan işletmelerde halıların
kontrolünün yapıldığı tezgahlara ihtiyaç kalmayacaktır.Ürünün chm eco koduna sahip
manuel fırça baskı ayar sistemine sahip modelleri de bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ / Voltage
MOTOR GÜCÜ / Engine Power (max)

It is used with the purpose of collecting and removing the hair inside
the carpet before or after washing,
softening feathers, parfuming and
last controls for perfection. This
machine can be used for local stain
removal operation.
With CHM series There will be no need
table for control of the carpets in the
companies. There are also models
with manual brush pressure adjustment system with chm eco code.

CHM2100

CHM3200

CHM4300

CHM2100 ECO

CHM3200 ECO

380

380

380

380

380

CHM4300 ECO
380

6,3 Kw

7,4 Kw

7,4 Kw

5,2 Kw

6,3 Kw

6,3 Kw

4500 m

7500 m

7500 m

4500 m

7500 m

7500 m

Merdane Fırça Vakum

Merdane Fırça Vakum

Merdane Fırça Vakum

Merdane Fırça Vakum

Merdane Fırça Vakum

Merdane Fırça Vakum

HALI GENİŞLİĞİ

2100 mm.

3200 mm.

4300 mm.

2100 mm.

3200 mm.

4300 mm.

TOZ TORBA KAP.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

80 Lt.

110X250X175 cm.

110X350X175 cm.

110X450X175 cm.

110X250X175 cm.

110X350X175 cm.

110X450X175 cm.

300 Kg.

400 Kg.

500 Kg.

230 Kg.

320 Kg.

400 Kg.

EMİŞ GÜCÜ
ÇALIŞMA SİSTEMİ

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions
AĞIRLIK / Weight

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

19
17

BY serisi
Battaniye ve Yorgan
Yıkama Makinaları
Quilts & Blankets
Washing Machines

Battaniye ,yorgan, tül, perde, ince kilim, çamaşır
gibi tekstil eşyalarının yıkanması için tasarlanmış
bir makinedir. Sadece firmamıza ait özel imal
edilmiş iç tamburu sayesinde en hassas ürünlere
dahi zarar vermeden kısa sürede yıkayabilmektedir.
Otomatik veya manüel tipi hali yıkama makinelerinde yıkanamayan yada yıkanırken zarar görme
ihtimali yüksek olan ince ve yumuşak halılar da
bu makinede yıkanabilir.
Sınıfının içerisinde enerji ve su tüketimi acısından
en ekonomik makinadır.
Ayrıca imalat ve işçilik hatalarına karşı Beş yıl
garantilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

380

MOTOR GÜCÜ / Vacuum Power (max)

2 Hp

MOTOR DEVRİ

1400 d/dk

KAPASİTE (max)

40 Kg.

TAMBUR DEVRİ

50 d/dk

İÇ TAMBUR ÇAPI

740 mm.

İÇ TAMBUR GENİŞLİĞİ

640 mm.

DIŞ TAMBUR ÇAPI

870 mm.

DIŞ TAMBUR GENİŞLİĞİ
BOYUTLAR (E-B-Y)

20
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BY4000

VOLTAJ / Voltage

780 mm.
110X95X132 cm.

It is a machine designed for washing textile
materials such as blankets, quilts, tulle, curtains, fine rugs, clothes. Thanks to the specially
manufactured internal tambour of our company, it can be washed in a short time without
damaging even the most delicate products.
The automatic or manual type washing
machines can damage during washing the
thin and soft carpets. With BY4000 you can
eleminate that problem.
Energy and water consumption within its
class is the most economical machine.
It is also guaranteed for five years against
manufacturing and workman errors.

Basınçlı Yıkama
Makinaları
High Pressure
Washing Machines

21

HC serisi
Basınçlı Oto Yıkama
Makinaları
High Pressure Water
Cleaning Machines

Model çeşitlerine göre SICAK-SOĞUK (SHC SERİSİ) yada (HC SERİSİ)
SOĞUK su olarak yüksek basınçlı şekilde suyu püskürten bir makinedir.
Genellikle oto yıkama firmalarının kullandığı bu makineler Yüksek basınçla
temizlik yapılabilecek her alanda kullanılabilmektedir .
Kumlama aparatları ile sulu kumlama yapılmasına imkan sağlar. Bu
sayede duvarlardaki grafiti resimlenmesinden tutun tersanelerde gemi
boyası kazımaya , oto boyası temizlemeden metal yüzeylerdeki , kir , pas
ve boyaların temizlenmesine kadar bir çok alanda kullanılmaktadır.
Elektriğin bulunmadığı ortamlarda ise HCS serisi diesel Yada HCF serisi
benzinli motorlu yüksek basınç makineleri kullanılabilir.

HOT-COLD (SHC SERIES) OR COLD (HC SERIES) According to the model
types, it is a high-pressure water jet machines.
These machines, which are usually used by car wash companies, can
be used in every area where high pressure cleaning needs be done.
Allows for sandblasting with sandblasting apparatus. In this view, there are a lot of areas from the painting of graffiti on the walls to shipyard scouring at shipyards, cleaning of dirt, rust and paint on metal
surfaces.
In the absence of electricity, HCS series diesel or HCF high pressure
machines with gasoline engine can be used

SICAK - SOĞUK - BUHARLI BASINÇLI MODELLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ / Voltage

SHC 170

SHC 200

SHC 250

SHC 300

380 / 220 V (Seçenekli)

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

5,5 Hp

5,5 Hp

7,5 Hp

10 Hp

Motorin

Motorin

Motorin

Motorin

Serpantin

Serpantin

Serpantin

Serpantin

170 bar

200 bar

250 bar

300 bar

Su Debisi

13 Lt. / dk.

14 Lt. / dk.

15 Lt. / dk.

16 Lt. / dk.

Motor Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

Pompa Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

75X120X90

75X120X90

75X120X90

90X130X100

118 Kg.

122 Kg.

125 Kg.

150 Kg.

Motor Gücü
Yakıt Cinsi
Isıtma Sistemi
Basınç

AĞIRLIK / Weight

MOBİL TİP
BASINÇLI YIKAMA

HC 600 - 700 - 800 - 900 - 1100 - 1500 İstenilen debiye göre motor güçleri değişiklik göstermektedir. Özel projelendirme ürünler grubuna girmektdir.

SOĞUK BASINÇLI MODELLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports
VOLTAJ / Voltage
Motor Gücü
Basınç

HC 170

HC 200

HC 250

HC 300

HC 400

HC 500

380 / 220 V (Seçenekli)

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

3 Kw / 4 Hp

4 Kw / 5,5 Hp

5,5 Kw / 7,5 Hp

7,5 Kw / 10 Hp

11 Kw / 15 Hp

22 Kw / 30 Hp

170

200

250

300

400

500

Su Debisi

13 Lt. / dk.

14 Lt. / dk.

15 Lt. / dk.

16 Lt. / dk.

21 Lt. / dk.

21 Lt. / dk.

Motor Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

Pompa Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

60X110X70

60X110X70

60X110X70

60X110X70

80X120X90

95X125X90

56 Kg.

56 Kg.

58 Kg.

70 Kg.

140 Kg.

210 Kg.

AĞIRLIK / Weight

Not : Endüstriyel modellerimizde benzinli , dizel motorlu ve elektrikli olarak 150 bar ile 1500 bar arasında özel üretimimiz mevcuttur.
Self servis modellerde 150 bar ve 300 bar arasında jeton veya madeni para ile çalışan makina modellerimiz mevcuttur.
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SELF SERVİS

SELF SERVICE
21

Self Servis
Jetonlu Oto
Temizlik
Makinaları
Self Service
Auto Cleaning
Machines With
Coin Working
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Self Servis
Self Servis
Oto Yıkama Makinaları
Self Service Car Washing Machines

Madeni para veya
jeton ile çalışan
self servis Süpürge,
Köpük ve Basınçlı
Yıkama makinaları

Kompresör

24
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Köpük Püskürtme

Sıcak Hava Üreticisi

Profesyonel
Koltuk Yıkama
Makinaları
Professional
Seat Cleaning
Machines

25

ANAFOR
Profesyonel Tip Yerinde Halı,
Koltuk, Yatak Yıkama Makinaları
Onsite Carpet, Sofa &
Seat Washers
Yerinde halı, koltuk, yatak ve tekstil kaplı yüzeylerin temizliğini yapmak için
tasarlanan profesyonel tip makinalardır. Cami , otel gibi duvardan duvara
halı kaplı yüzeylerin temizliğinde de kullanılır. Darbeye karşı dayanıklı,
kırılmaz rotasyon dış gövdeye sahiptir. paslanmaz kromdan imal edilmiş
ömür boyu garantili kirli ve temiz su tankına sahiptir. Deterjanın etkisini
artıran termostat kontrollü su ısıtma sistemi vardır. Temizlik esnasında şeffaf kirli su tankı cam kapağı sayesinde yapılan temizliği anında
gözlemlenebilir. Egzozlu tip çıkışlı, seri bağlantılı , çift fanlı , su emişi için
tasarlanmış , vakumlanan yüzeyi yüksek oranda kuru bırakan , emsalsiz
derecede yüksek emiş gücüne sahip vakum motorları vardır. Taşınabilirliği kolaydır ,tek kişi özel çantası sayesinde çok katlı binalara taşıyabilir.
İstenildiğinde hava üfleme özelliği sayesinde ulaşılması zor alanları hava
ile temizleyebilir. Köpük püskürtme sistemi monte edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

ANAFOR 10/13

ANAFOR 12/16

VOLTAJ / Voltage

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

1400 WATT (Egzozlu Motor)

1400 WATTx2 (Egzozlu Motor)

ISITMA GÜCÜ

-

1900 watt (Termik korumalı, rezistanslı)

Su Pompası

55 watt

110 watt

VAKUM MOTOR/ Vacuum Engine (max)

T. SU TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity

10 Lt.

12 Lt.

K.SU TANK MATERYALİ / Tank Material

13 Lt.

16 Lt.

29 Kg.

32 Kg.

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

40x64x70 cm.

40x64x70 cm.

Kablo Uzunluğu / Cable Length

7,5 m.

7,5 m.

AĞIRLIK / Weight

STANDART AKSESUARLAR
Standart Accecories
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Anafor is a professional type machine designed to clean carpets, seats, beds and
textile coated surfaces. It is also used in the cleaning of the carpet covered floors
such as mosque and hotel. Outer Shell of Anafor is unbreakable rotation against
the impact. It has a dirty and clean water tank with a lifetime guarantee manufactured from stainless chrome. There is a thermostat-controlled water heating
system that increases the effectiveness of the detergent.
During cleaning, the transparent dirty water tank can be observed at the time of
cleaning by glass cover. There are exhaust motors with exhaust type, series connection, double fan, designed for water absorption, vacuuming and leaves surface
high dryness and high suction power at unprecedented level. Portability is easy, one
person can carry to the apartmants buildings thanks to a special bag. If desired,
the air blowing feature can clean the hard-to-reach areas with air. Foam spraying
system can be installed.

2,5 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı
Halı süpürme aparatı - Kenar/köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı (opsiyonel)
2,5 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı
Halı süpürme aparatı - Kenar/köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı (opsiyonel)

ANAFOR
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EDW Serisi
Yerinde Halı, Koltuk, Yatak
Yıkama Makinaları
Onsite Carpet &
Seat Washers
EDW serisi yıkama özellikli sanayi tip süpürücüler, genellikle oto kuaförleri tarafından koltuk
yıkamada yada yerinde halı , koltuk yatak yıkama hizmeti veren firmalar tarafından tercih
edilmekle birlikte , Yurtlar, oteller , camiler gibi halı ve koltuk sayısı fazla olan yerlerde yerinde
yıkama yapmak amacı ile kullanılan makinelerdir ,
tek vakum motorlu, çift vakum motorlı ve 3 vakum motorlu olmak üzere 3 farklı motor seçenekli modeli mevcuttur.
22-32 ve 72 lt. tank kapasitesine sahip çelik yada plastik kazanları bulunmaktadır.
Industrial type vacuum cleaner with washing system are preferred by companies that provide carpet, seat bed washing services on the spot. They are machines used for on-site washing
in places where there are more carpets and seats such as dormitories,
There are 3 different motor option models; one vacuum motor, two vacuum motors and 3
vacuum motors.
There are steel or plastic body with 22, 32 and 72 lt. tank capacities.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

EDW722C

EDW723C

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

220 V/50 HZ

Çalışma Sist.

Yıkamalı Süpürücü

Yıkamalı Süpürücü

Yıkamalı Süpürücü

Su Pompası

55 vatt

55 vatt

110 watt

1

2

3

1200

1200X2

1200X3

VOLTAJ / Voltage

Vakum Motoru
Motor Gücü
T. TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity

7 Lt.

16 Lt.

16 Lt.

K.TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity

32 Lt.

72 Lt.

72 Lt.

Gövde
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions
AĞIRLIK / Weight
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EDW321C

İnox

İnox

İnox

51X65X100

71X65X105

71X65X105

30 Kg.

36 Kg.

37 Kg.

Özel İmalat
Special Production
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HC serisi
Yüksek Basınçlı
Su Jetleri
High Pressure
Washing Machines

Model çeşitlerine göre SICAK-SOĞUK (SHC SERİSİ) yada (HC SERİSİ) SOĞUK su olarak yüksek
basınçlı şekilde suyu püskürten bir makinedir.
Genellikle oto yıkama firmalarının kullandığı bu makineler Yüksek basınçla temizlik yapılabilecek her alanda kullanılabilmektedir .
Kumlama aparatları ile sulu kumlama yapılmasına imkan sağlar. Bu sayede duvarlardaki grafiti resimlenmesinden tutun tersanelerde gemi boyası kazımaya , oto boyası temizlemeden
metal yüzeylerdeki , kir , pas ve boyaların temizlenmesine kadar bir çok alanda kullanılmaktadır.
Elektriğin bulunmadığı ortamlarda ise HCS serisi diesel Yada HCF serisi benzinli motorlu yüksek basınç makineleri kullanılabilir.
HOT-COLD (SHC SERIES) OR COLD (HC SERIES) According to the model types, it is a high-pressure water jet machines.
These machines, which are usually used by car wash companies, can be used in every area
where high pressure cleaning needs be done.
Allows for sandblasting with sandblasting apparatus. In this view, there are a lot of areas from
the painting of graffiti on the walls to shipyard scouring at shipyards, cleaning of dirt, rust and
paint on metal surfaces.
In the absence of electricity, HCS series diesel or HCF high pressure machines with gasoline
engine can be used

TEKNİK ÖZELLİKLER
Technical Supports

HC 300

HC 400

HC 500

VOLTAJ / Voltage

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

380 V/50 HZ

Motor Gücü

7,5 Kw / 10 Hp

11 Kw / 15 Hp

21 Kw / 25 Hp

300

400

500

Su Debisi

16 Lt. / dk.

21 Lt. / dk.

21 Lt. / dk.

Motor Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

Pompa Devri

1400 d / dk

1400 d / dk

1400 d / dk

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

60X110X70

80X120X90

80X120X100

70 Kg.

140 Kg.

210 Kg.

Basınç

AĞIRLIK / Weight
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PYM serisi
Sanayi Tip
Parça Yıkama Makinası
Industrial Spare Part
Washing Machine
Makinemiz kromdan imal edilmiş olup otomatik su ısıtma sistemine sahiptir. Motor parçaları, motor blokları, ve her türlü dişli parçalarının, iş makinaları, otobüs, kamyon, kamyonet ,
traktör, otomobil vb. servislerinde parça yıkama işlemlerinde, üzerlerinde yağ, talaş, çapak
gibi maddeler bulunan malzemelerin temizlenmesinde. Rektefiye, silindir kapak tamiri yapan,
talaşlı ve yağlı ortamlarda imalat yapan firmalarda kullanılan parça yıkama makinesidir.
Our machine is made of chrome and has automatic water heating system. Motor parts,
motor blocks, and all kinds of gear parts can clean with this machine. Services of industrial
machines, buses, trucks, tractors need to clean spare parts during repairing in their services. The materials such as oil, sawdust and burrs are cleaned and washed away.

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications
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Yedek Parçalar / Spare Parts
Sanayi Tip Süpürge Arabası / Industrial Type Vacuum Cleaner Trailer

Halı-Koltuk Yıkama Tetik Grubu /Carpet-Seat Washing Trigger Group

001

Polikarbon Koltuk Yıkama Aparatı / Policarbonate Seat Cleaning Aparate

002

PlastikHalı Yıkama Aparatı / Plastic Carpet Washing Equipment

010

013

006

Otomatik Halı Yıkama Makinası Sensörü / Automatic Carpet Washin Machine Sensor

008

Döküm Halı Yıkama Aparat Ağzı / Casting Carpet Washing Apparate

009

Otomat Ped Tutucu / Automat Pad Holder

011

Çap 400 mm Kapak Plastiği / Diameter 400 mm Plastic Cover

Otomat Fırça Flanşı / Automat Brush Flange
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005

Plastik Makara Teker / Plastic Roller Wheel

007

003

Makaralı Siviç / Roller Switch

Rcf Kasnak / Rcf Pulley

004

Triger Kayışı / Timing Belt

Çap 485 mm Fırça /Diameter 485 mm Brush

014

012

Rcf Ped Tutucu / Rcf Pad Holder

015
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Yedek Parçalar / Spare Parts
Çap 400 mm Fırça / Diameter 400 mm Brush

Rcf Tutma Kolu / Rcf Holding Arm

016

Basınçlı Yıkama Tabancası / High Pressure Trigger

017

Rcf Kayış / RCF Belt

019

Hortum Başlığı / Hose Cap

Yüksek Basınç Pompası / High Pressure Pump

Yıkamalı Hortum / Washing Hose

020

Büyük Sanayi Süpürgesi Tozbezi / Large Industrial Vacuum Cleaner Dustbag

022

Kıllı Aparat / Bristle Apparate

025

Süpürge Su Boşaltma Hortumu / Vacuum Water Drain Hose

024

Sürücü / Driver

026

Süpürge Ön Tekerlek / Broom Front Wheel

028

021

023

Su emiş Aparatı / Water Absorption Apparate

Dar Emici / Narrow Absorbent

018

027

Kazan Vakum Girişi / Vacuum Body Inlet

029

030
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Yedek Parçalar / Spare Parts
24 Volt Role / 24 Volt Role

Potansiometre / Potansiometer

031

032

Halı Sıkma Makinası 400 mm Kapak Plastiği
400 mm Carpet Spin and Dry Machine Hatch Plastic

Rcf Fırça Flanşı / Rcf Brush Flange

034

Klasik Koltuk Yıkama Aparatı / Standart Seat Wash Apparate

037

Çift fanlı Egzozlu Vakum Motoru / Exhaust Vacuum Motor With Dual Fans

040

Körük / Bellows

033

Anafor Kirli Su Tankı Camı /Glass Dirty Water Tank

035

Anafor Rezistansı / Anafor Resistans

036

Su Motoru / Water Pump

038

Çift Fanlı Vakum Motoru/ Double Vacuum Motor

041

RCF Mafsal Ayar Plastiği / RCF Adjusment Plastic

043
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Anafor Cam Mandalı / Anafor Glass Pin

044

039

Anafor Basınç Siviçi / Anafor Pressure Swich

042

Pompa Akuble Aluminyumu / Pump Coupling Aluminum

045
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KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY CERTIFICATES
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