
 

 

تم واترجت که نیازمند مخازن بزرگ آب باشیم و محدودیت معابر مطرح نباشد سیستم های در کاربردهای مداوم سیس

در اینصورت برای کاهش هزینه و نیز حداکثر استفاده از فضای شاسی . واترجت خودرویی بکار گرفته می شوند

روی مورد نیاز پمپ استفاده می گردد که نی PTOمحرکه خودرو  مستقل از سیستم انتقال نیروی  خودرو بجای دیزل

 .های قویتر را براحتی تأمین می نماید

 
. 

 :یی تست صنعت عبارتند ازمشخصه های ممتاز واترجت های خودرو

 روز دنیا جهت طراحی بر اساس رعایت استانداردهای خودروئی   افزارهای ه ترین نرمگیری از پیشرفت بهره

 راهنمایی رانندگی و محاسبات تقسیم وزن و تنش کاربری واترجت روی شاسی خودرو و

 یا طراحی و استفاده از سیستم نیروی محرکه انتقال قدرت از نوع بغل گیربکس و Split Shaft  به جهت

 .هیدرولیک و جلوگیری از مستهلک شدن خودرو واترجت دستیابی به حداکثر توان پمپ فشار قوی، قرقره

 المللی و بازرسی نامه بیناستفاده از جوشکاران با گواهی PT, MT, UT, DT. 

 های فشار قوی پیستونی ترین پمپ استفاده از با کیفیت. 

 هایی با اقطار متفاوت هایی با زوایای پاشش مختلف برای شبکه استفاده از نازل. 

 های نخ ابریشم و یا دو ال سیم با تحمل فشار باال استفاده از شلنگ. 

 المللی روز و استاندارد بین ها بر اساس تکنولوژی طراحی و ساخت مخازن، پایپینگ، قطعات و رابط. 

 :در ذیل به نمونه ای از مشخصات فنی در خصوص دستگاه واترجت اشاره شده است
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 سایر خودروهای موجود در بازار ایران۴۲۹۱تن، بنز  ۸تن،  ۶تن،  ۵ایسوزو  :نوع خودرو ،. 

 لیتر 10.000-3.500 :مخزن آب. 

 سندبالست از نوع :آمیزینحوه رنگ ZinkRich  میکرون ۰۳۳، رنگ اولیه و ثانویه حدود. 

 ار قوی امکان استفاده از سیستم بغل گریبکس و یامتناسب با پمپ فش :نیروی محرکه Split Shaft. 

 لیتر بر دقیقه  ۵۳بار و دبی از  ۰۳۳بار الی  ۴۳۳متناسب با قطر شبکه فاضالب از فشار  :پمپ فشار قوی

 لیتر بر دقیقه ۱۵۳الی

 متر شلنگ نصب شده در انتهای مخزن ۴۹۳الی  ۸۳با ظرفیت  :قرقره شلنگ فشار قوی هیدرولیک. 

 متر در انتها و یا کنار مخزن آب جهت شستشوی اولیه  52-04با ظرفیت  :قرقره شلنگ فشار قوی ثانویه

 .آدمرو و یا اقطار کوچک شبکه فاضالب

 متر جهت آبگیری مخزن آب 04الی  54با ظرفیت  :قرقره شلنگ آبرسانی. 

 قطار مختلفی امکان ارائه طول و ا متناسب با پمپ فشار قوی و قطر شبکه فاضالب در :شلنگ فشار قوی

های معتبر اروپای غربی و معمواًل طول  یا دو ال سیم از جنس ها از نوع نخ ابریشم و جنس شلنگ. باشدمی

به دبی  محاسبه طول شلنگ ها بر اساس جداول استاندارد افت فشار نسبت.باشدمتر می ۴۹۳ الی ۵۳شلنگ از 

 .نه انتخاب گرددپمپ و قطر شلنگ می باشد تا در اندازه بهی
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 خاموش و روشن کردن سیستم، اهرم افزایش یا کاهش دور موتور،  شامل کلید ایمنی مخصوص :کنترل پنل

داخل  ه واترجت، گیج فشار، ساعات کارکرد، سیستم روشنائیکاهش فشار و دبی دستگا اهرم افزایش و یا

 .کنترل پنل و چراغ های گردان

 وینچ برقی، دوربین جهت نمایش عقب خودرو، نردبان، سینی، آب نما، سیستم مانیتور داخل  :تجهیزات جانبی

 .کابین

 های جلوبر، چشم باز، چشم بسته، سه وجهی، اقطار مختلف از نازل جهت شستشو و پاکسازی :نازل شستشو

های متفاوت  پاش با لنسبر و همچنین جهت شستشوی اولیه شبکه فاضالب از تفنگ آب ریشه چرخان، قایقی و

 .شوداستفاده می

 

 


