
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تولید کننده ماشین آالت و

 ارائه دهنده خدمات نظافت صنعتی
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 مادرباره              

  

 3131با هدف طراحی، تامین و تولید ماشین آالت و ارائه خدمات نظافت صنعتی در سال  برنا پاک صنعتشرکت 

ت با ادغام تجربه چندین ساله مدیران خود و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، موفق به تأسیس گردید. این شرک

تولید محصوالتی چون انواع جاروی صنعتی، مکنده های مرکزی و پرتابل، وکیوم لودر و سیستم های انتقال مواد شده 

 که همگی قابل رقابت با نمونه های اروپایی می باشد. 

به نیاز روز صنعت کشور، شرکت برنا پاک صنعت با استفاده از دستگاه های تولیدی و پرسنل  عالوه بر این با توجه

خود، امکان ارائه انواع خدمات از جمله نظافت صنعتی، تخلیه و بارگیری انواع محموله مانند کاتالیست، سیمان،گندله، 

 غالت و ... را دارا می باشد. 
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   وی آب و خاک()جار  تک فازجاروی صنعتی 

 مانند انواع مواد وانایی جمع آوریت آب و خاکجاروبرقی  دستگاه

 را دارا می باشد.خاک وآب  گرد و

 این نوع جاروها در سه مدل تک، دو یا سه موتوره قابل ارائه می باشد.

 

 

 

 

 ویژگی ها:

 موتور قدرتمند محصوالت AEG آلمان  (DOMEL)  

 لکسه فلزی مقاوم با رنگ پودری الکترواستاتیککا 

 وام از جنس استیل ضد زنگدارای بدنه با د  (Stainless steel) 

 کیسه ای از جنس پلی استرارای فیلتر د 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asbzar.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
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VC 12 VC 26 VC 36 پارامتر واحد 

220~ - 50 220~ - 50 220~ - 50 V-Hz منبع تغذیه 

 تعداد موتور - 3 2 1

1200 2600 3600 w توان 

1710 2200 2200 O2mm H حداکثر فشار مکش 

70 108 162 Lit/sec حداکثر میزان مکش 

40 80 80 Liter حجم مخزن 

38 38 38 mm قطر دهانه مکش 

65 75 75 dB میزان صدا 

11 34 36 kg وزن 

48x48x65 52x69x93 52x69x93 cm ابعاد 
 

 کاربردها:

 :دنموزیر اشاره  استفاده می شود می توان به موارد نوع جاروهااز جمله محیط هایی که در آنها از این 

 انبار ها    کارگاه های صنعتی   

 نمازخانه ها و مساجد    محیط های اداری سازمانها 

 مجتمع های تجاری    مجتمع های مسکونی 

 بیمارستانها  هتل ها و مجتمع های گردشگری 
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  سنگین روب سه فاز جاروی صنعتی 

 بودهمناسب  )مایع و جامد( ناین نوع از مکنده ها جهت مکش مواد سنگی

 .کارکرد دائم و جابجایی آسان می باشد قابلیت دارایو 

 

 ویژگی ها:

  دارای موتور توربینی(Side Channel)  

 دارای فیلترهای کارتریجی و کیسه ای از جنس پلی استر 

 مجهز به سیستم تمیزکاری دستی و خودکار فیلترها 

 جهت تخلیه آسان مجهز به اهرم جداکننده مخزن از دستگاه 

 بدنه و شاسی تمام فوالدی با پوشش رنگ اپوکسی 

 مجهز به چرخ های بزرگ و ترمزدار برای جابجایی آسان دستگاه 

 امکان استفاده به عنوان سیستم مکنده مرکزی 
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IV 22 H IV 40 H IV 55 H IV 75 H IV 150 H IV 260 H پارامتر واحد 

220~ - 50  400~-50 400~-50 400~-50 400~-50 400~-50 V-Hz منبع تغذیه 

 تعداد موتور - 2 2 1 1 1 1

2.2 4 5.5 7.5 15 26 kw توان 

2300 3000 2700 3500 3500 4000 O2mm H حداکثر فشار مکش 

320 320 560 560 1120 2400 /h3m حداکثر میزان مکش 

20,000 20,000 20,000 20,000 98,000 98,000 2cm سطح فیلتر 

75 75 75 75 200 200 Liter حجم مخزن 

40 60 60 60 100 100 mm قطر دهانه مکش 
 

 کاربردها:

 جمع آوری مواد گرانولی در صنایع پتروشیمی 

 انتقال مواد دانه ای در صنایع غذایی مانند گندم و مالت 

 جمع آوری براده های آلومینیوم، ضایعات و ... در صنایع فلزی 

  آوری مواد پودری در صنایع سیمان و کاشی و سرامیکجمع 

 
 

 لوازم جانبی:

 انواع شلنگ و اتصاالت در سایزهای مختلف 

 انواع نازل و پاروئی جهت کاربردهای مختلف 

  لیتر 066مخزن رابط با حجم 

 مخزن رابط برای مکش مواد بسیار داغ 

 امکان استفاده از مخزن استیل برای مکش مواد خورنده 

 ع غذایی و داروئیدر صنای
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 سبک روب سه فاز جاروی صنعتی 

 این نوع از مکنده ها جهت استفاده در صنایع نساجی، کاغذ و مقوا و ... مناسب می باشد.

 

 ویژگی ها:

  دارای موتور توربینی(Side Channel)  

 قابلیت کار مداوم 

 دارای فیلتر کیسه ای از جنس پلی استر قابل شستشو 

 ن مخزنامکان تخلیه آسا 

 بدنه و شاسی تمام فوالدی با پوشش رنگ اپوکسی 

 مجهز به چرخ های بزرگ و ترمزدار برای جابجایی آسان 
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IV 22 L IV 40 L IV 55 L IV 75 L پارامتر واحد 

220~ - 50 400~-50 400~-50 400~-50 V-Hz منبع تغذیه 

2.2 4 5.5 7.5 kw توان 

2300 3000 2700 3500 O2mm H حداکثر فشار مکش 

320 320 560 560 /h3m حداکثر میزان مکش 

12,000 12,000 12,000 12,000 2cm سطح فیلتر 

 نوع فیلتر - کیسه ای کیسه ای کیسه ای کیسه ای

140 140 140 140 Liter حجم مخزن 

40 60 60 60 mm قطر دهانه مکش 

72 72 74 74 dB میزان صدا 

154 154 194 198 Kg وزن 

125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 125 x 58 x 117 cm ابعاد 
 

 لوازم جانبی:

 انواع شلنگ و اتصاالت در سایزهای مختلف 

 انواع نازل و پاروئی جهت کاربردهای مختلف 

 

 کاربردها:

 جمع آوری زباله های رشته ای در صنایع نساجی 

 وا در صنایع بسته بندیجمع آوری تکه های کاغذ و مق 
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  (شویپلیشر )کف 

 سطوح سنگی، وسیله ای برای شستشو و پولیش( )کف شویلیشر دستگاه پ 

 . موزاییک، سرامیک، پارکت، کفپوش و شستشوی فرش و موکت میباشد 

 

 

 ویژگی ها:

 شمخصوص شستشو و پولی نرم و زبر دارای دو نوع برس 

 ای در بدنه دستگاه رنگ پودری الکترواستاتیک کوره 

 درجه حفاظت IPX4 پاشش آب 

 مخزن آب یا مواد شوینده با اهرم کنترل ریزش مایع 

 استفاده از الستیک ضربه گیر در سینی جهت جلوگیری از له شدن لبه های سینی  

 

PL 750 پارامتر واحد 

220~-50 V-Hz منبع تغذیه 

750 w توان 

 انتقال قدرت - دنده ای

160 rpm  برسدور 

38 cm قطر برس 

10 m طول کابل 

10 Liter ظرفیت مخزن 

24 Kg وزن 

40 * 50 *110 Cm ابعاد 
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 )زمین شوی )اسکرابر 

 برای نظافت )شستن و خشک کردن(زمین شوی ستگاه د   

 انواع سطوح صاف از جمله سرامیک، سنگ، موزائیک، بتن،

 های محیط ی، ورزش  های مانند سالن پارکت  اپوکسی و 

 .گیرند اداری و صنعتی مورد استفاده قرار می

 ویژگی ها:

 قابل ارائه در دو مدل کابلی و باطری دار 

 استفاده از موتور مکش دمل اسلوانی AEG)  )آلمان 

 موتور برس AMER کابلی مدلموتور برس قدرتمند آرین صنعت در و  ایتالیا در مدل باطری دار 

SC 850 B SC 850 C پارامتر حدوا 

 مدل - کابل دار باطری دار

24 220~-50 V-Hz منبع تغذیه 

300 300 w موتور برس توان 

550 550 w موتور مکنده توان 

45 45 cm عرض شستشو 

80 80 cm عرض تی خشک کن 

1750 1750 /h2m بازدهی 

160 160 rpm دور برس 

25 25 Liter ظرفیت آب تمیز 

30 30 Liter  کثیفظرفیت آب 
145 76.5 Kg خالی( وزن( 

126*48 *106 116*48 *106 Cm ابعاد 
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 )واترجت )کارواش 

 (شستشوی و جرم زدایی) تصنعتی برای نظاف واترجت هایستگاه د

 .گیرند می قرار استفاده مورد …ماشین آالت، نما، تجهیزات و 

 ویژگی ها:

 دارای سیستم بای پاس جهت تخلیه فشار 

  پیستون های سرامیکی پمپ های با استفاده از 

 فشار، میزان آب، میزان مصرف مواد شوینده نظیم بودنت قابل  

 دارای قابلیت سیستم کنترل از راه دور، از روی تفنگی دستگاه 

 کاربرد ها:

 شستشوی نما، سنگی، سیمانی، آجری و ... با سرعت و کیفیت باال 

 شستشوی ماشین آالت صنعتی و تاسیسات 

 جرم گرفتگی دارای شستشوی کف پارکینگ ها و یا سطوح 

 اتومبیل )کارواش سیار(و تاسیسات ساختمانی شستشوی 

  رنگبری از روی سطوح بدون کوچک ترین آسیب 

WJ 150 C WJ 200 C WJ 220 C WJ 150 H WJ 200 H WJ 220 H پارامتر واحد 

 مدل - آب سرد و گرم آب سرد و گرم آب سرد و گرم آب سرد آب سرد آب سرد

380~-50 380~-50 380~-50 380~-50 380~-50 380~-50 V-Hz منبع تغذیه 

3 4 5.5 3 4 5.5 kw موتور توان 

150 200 220 150 200 220 bar فشار خروجی 

11 14 15 11 14 15 L/min دبی آب 

50 56 60 108 112 112 Kg خالی( وزن( 

58*100*64 58*100*64 58*100*64 77*77 *98 77*77 *98 77*77 *98 Cm ابعاد 
 

https://asbzar.com/productspage/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AA/
https://asbzar.com/productspage/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AA/
https://asbzar.com/product-tag/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AA/
https://asbzar.com/product-tag/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AA/
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 غبارگیر 

 ی گرد و غبار و ذرات ریز حاصلجمع آورگیر جهت غبار   

 صنعتی و  محیط های   و صنعتی در  فرآیندهای تولیدی از

 کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 ر:غبارگی دهجزا تشکیل دهنا

 فیلتر های کیسه ای و قفس های نگهدارنده (3

  (غبارگیر کیسه ایپوسته و محفظه ی بگ فیلتر )  (2

 هاپر  (1

 (rotary air lock valve) یستم تخلیه غبارس (4

 سیستم پاکسازی فیلتر های کیسه ای (5

  کمپرسور هوا (0

 فن (7

: 
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  غالتمکنده 

 مکنده غالت نوعی از مکنده های صنعتی هستند که بطور  دستگاه     

 بارگیری انواع غالت از کامیون، کشتی،  مشخص جهت تخلیه و 

 تفاده می شوند.قطار ، سیلو و ... اس

 تیپ های مختلف از نوع الکتریکی قابل ارائه در این نوع مکنده ها

 تا 600کیلووات و با قدرت مکش  250تا  7.5توان  از و دیزل، و

 می باشند. متر مکعب در ساعت10,000 

 

 ویژگی ها:

 تن در ساعت 200تا  2با نرخ   نرخ انتقال مواد 

 ع و فواصل افقی باالامکان انتقال مواد از عمق، ارتفا 

  قابل ارائه بصورتSkid Mount و یا دارای تریلر 

 امکان تخلیه مواد بصورت تخلیه در انواع مخازن، تخلیه در  

 بیگ بگ و کامیون، تخلیه مداوم و تخلیه بصورت شوتینگ 

 ن و یا جداگانه امکان مکش و دمش مواد به صورت همزما 
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توان  پارامتر
 الکتریکی

     توان
 دیزلی

حداکثر 
 میزان مکش

حداکثر فشار 
 مکش

ظرفیت 
 انتقال

 kw kw m3/h mbar Ton/hr واحد

MV 600 M 7.5 - 600 400 2 

MV 1200 M 15 - 1200 400 4 

MV 1500 M 30 30 1500 500 10 

MV 2200 M 37 40 2200 500 20 

MV 3300 M 55 54 3300 500 40 

MV 4000 M 75 98 4000 500 60 

MV 6000 M 110 118 6000 500 100 

MV 10,000 M 160 180 10,000 500 200 
 

 

 

 کاربردها:

  در صنعت مواد غذایی)گندم، جو، ذرت و برنج تخلیه و انتقال انواع غالت 

  دانه های روغنی و حبوبات در صنعت بسته بندیتخلیه و انتقال انواع 

  پتروشیمیتخلیه و شارژ انواع کاتالیست و پرلیت در صنعت 

 تخلیه و انتقال سنگ آهن و گندله در صنعت فوالد 

  سیمانتخلیه و انتقال شن، ماسه و کلوخه در صنعت 
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 مکنده مرکزی 

 صورت دائم این نوع از مکنده ها برای محیط هایی که استفاده از مکنده پرتابل میسر نبوده و یا انتقال مواد به     

 ، مناسب می باشد.و با حجم باال مد نظر است

 و یا در طبقات با استفاده از این نوع مکنده ها می توان عملیات نظافت و یا انتقال مواد را در سالن های بزرگ     

 نیز انجام داد.

 

 مزایا:

 باال بردن استانداردهای پاکیزگی محیط کار 

 امکان انتقال مواد پودری به نقاط مختلف 

 جمع آوری مواد کاهش هزینه های ضایعات از طریق 

 و بازگرداندن آنها به خطوط تولید   

 سنتی سهولت عملیات نظافت در مقایسه با سیستم های 

 و یا جاروبرقی های متحرک

 کاهش هزینه های سرویس و نگهداری ماشین آالت خطوط تولید 

 امکان استفاده چند اپراتور در نقاط مختلف کارخانه به صورت همزمان 

 بقات و دسترسی به نقاط دور از دسترسامکان لوله کشی در ط 

 امکان تخلیه مواد جمع آوری شده به صورت های مختلفی چون تخلیه 

 مداوم، تخلیه در بیگ بگ، و ...
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توان  پارامتر
 الکتریکی

حداکثر 
 میزان مکش

حداکثر فشار 
 مکش

  سطح فیلتر
 اصلی

 سطح فیلتر
 ثانویه

 kw m3/h mbar m2 m2 واحد

SV 1500 M 30 1500 500 20 20 

SV 2200 M 37 2200 500 20 20 

SV 3300 M 55 3300 500 40 20 

SV 4000 M 75 4000 500 40 20 

SV 6000 M 110 6000 500 40 20 

SV 6000 H 160 6000 850 40 20 

SV 8000 H 200 8000 850 40 40 

SV 10,000 M 160 180 10,000 500 40 

SV 10,000 H 250 250 10,000 850 40 
 

 کاربرد ها:

 برای انتقال مواد و یا نظافت در سالن های بسته بندی صنایع پتروشیمی 

 در کارخانجاتی که با مواد پودری سر و کار دارند و محیط هایی همواره آلوده دارند، مانند کارخانجات کاشی 

 و سرامیک و یا صنایع سیمان 

 ... در صنایع غذایی برای انتقال مواد دانه ای مانند غالت و 

 یع رنگرزی، نساجی، فوالد، خودرو سازی و ...نظافت سالن های بزرگ صنا 
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 وکیوم تراک( وکیوم لودر( 

 بخصوص در صنایعاین دستگاه به منظور جمع آوری حجم زیادی از مواد و انتقال آن به نقاط دیگر مانند 

 مناسب می باشد. فوالد سیمان و       

 به نیاز مشتری، نصب این دستگاه بر روی انواع تریلر و کامیون امکان پذیر می باشد.با توجه 
 

 ویژگی ها:

 قابل ارائه در دو مدل با نیروی محرکه دیزل و الکتریکی 

 در توان های مختلف

   مترمکعب  22با مخزن تا حجم قابل ارائه 

 جابجایی آسان دستگاه بوسیله کشنده و یا کامیون 

 صورت های ثقلی، دمش و مداوم تخلیه مواد به  

 قابل ارائه در مدل هایی که امکان تخلیه در بیگ بگ و 

 یا کامیون را دارا باشد 
 

 مزایا:

 آنها نظافت و پاکسازی محل هایی که امکان دسترسی به 

 وجود ندارد 

 جمع آوری و انتقال مواد از طبقات فوقانی و زیر زمین 

 ه خط تولیدانتقال مجدد مواد جمع آوری شده ب 
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 دها:کاربر

 مکش و دمش انواع شن، ماسه و سنگ، در صنایع سیمان 

 مکش و دمش انواع مواد پودری و گندله در صنایع فوالد 

 اع کاتالیست و گرانول در صنایع پتروشیمیمکش و دمش انو 

 مکش و تخلیه انواع لجن و دوغاب 

  

 

 

 

  

توان  پارامتر
 الکتریکی

  توان
 دیزلی

حداکثر 
میزان 
 مکش

حداکثر 
 فشار مکش

سطح 
  فیلتر
 اصلی

 سطح فیلتر
 ثانویه

 kw kw m3/h mbar m2 m2 احد

VL 1500 M 30 30 1500 500 20 20 

VL 2200 M 37 40 2200 500 20 20 

VL 3300 M 55 54 3300 500 40 20 

VL 4000 M 75 98 4000 500 40 20 

VL 6000 M 110 118 6000 500 40 20 

VL 6000 H 160 180 6000 900 40 20 

VL 8000 H 200 225 8000 900 40 40 

VL 10,000 M 160 180 10,000 500 40 40 

VL 10,000 H 250 250 10,000 900 40 40 

VL 11,000 H - 280 11,000 900 40 40 
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 )لجن کش )وکیوم الری 

 مکش و  جهت وکیوم الری( لجن کش ) دستگاه 

 شهریو پساب های صنعتی و  لجنانواع  پاکسازی

  کاربرد دارد.

 

 مزایا:

 فاضالب، مخازن و شبکه  و پاکسازی الیروبی توانایی 

 کانال های روباز و بسته حوضچه های نفتی،

  و خورنده اسیدیجمع آوری و مکش انواع مواد 

  33،666ا ت 2266دارای پمپ وکیوم دائم کار از  

 Rootsمتر مکعب بر ساعت از نوع       

 ل ارائه در دو مدل با نیروی محرکه دیزل و قاب 

 در توان های مختلف الکتریکی       

 مترمکعب  22ابل ارائه  با مخزن تا حجم ق 

 جایی آسان دستگاه بوسیله کشنده و یا کامیونجاب 
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 کاربردها:

 در صنعت آب و فاضالب الیروبی حوضچه ها و کانال 

  تخلیه انواع پساب وOily Water در صنایع پتروشیمی 

 مکش و تخلیه انواع لجن و دوغاب 

 

 

 

 

 

 

توان  پارامتر
 الکتریکی

  توان
 دیزلی

حداکثر 
میزان 
 مکش

ثر حداک
 فشار مکش

 kw kw m3/h mbar احد

VL 1500 M 30 30 1500 500 

VL 2200 M 37 40 2200 500 

VL 3300 M 55 54 3300 500 

VL 4000 M 75 98 4000 500 

VL 6000 M 110 118 6000 500 

VL 6000 H 160 180 6000 900 

VL 8000 H 200 225 8000 900 

VL 10,000 M 160 180 10,000 500 

VL 10,000 H 250 250 10,000 900 

VL 11,000 H - 280 11,000 900 
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 خدمات نظافت صنعتی 

 برنا پاک صنعت با استفاده از دستگاه های تولیدی خود و پرسنل مجرب، شرکت              

 نظافت صنعتی می باشد. خدمات ارائه دهنده انواع

 متری، 033یی مکش مواد جامد و مایع تا فاصله دستگاه های این شرکت توانا

 متری را دارا می باشند. 03متری و عمق  033ارتفاع 

 را تا نرخ ته به نوع مواد و فاصله می توان موادبا استفاده از این دستگاه ها بس

 تن در ساعت انتقال داد. 033

 استفاده با از ویژگی های این نوع دستگاه ها، می توان به امکان دمش مواد )

 از فشار مثبت( و مکش مواد )با استفاده از خالء( اشاره نمود.   

 
 انواع خدمات:

 میرات اساسی توانایی ارائه انواع خدمات در زمان تع(Overhaul) 

 به شرکت های پتروشیمی و پاالیشگاه ها

 عقد قراردادهای پیمانکاری نظافت صنعتی به صورت اقماری 

 برای کارخانجات فوالد، مس و سیمان و صنایع مشابه

 تخلیه و بارگیری محموله مواد از واگن، کامیون و کشتی 

  صنعتپاکسازی مواد دپو شده در محوطه ها و سالن ها در 

 شی و سرامیک و صنایع مشابهسیمان، کا فوالد،

 

 

  



  

www.bornapak.ir   /   info@bornapak.ir   /  Tel : 021-884 55 077  /   Fax : 021-884 55 883 

 

 :خدمات کاربردی  

 

 تخلیه و شارژ انواع کاتالیست و سرامیک بال در صنعت پتروشیمی 

 تخلیه و شارژ پرلیت در پاالیشگاه ها 

 تخلیه و انتقال سنگ آهن و گندله در صنعت فوالد  

 و فاضالب مکش و تخلیه انواع لجن و پسماند در صنعت آب 

 تخلیه و انتقال شن، ماسه و کلوخه در صنعت سیمان 

 تخلیه و انتقال انواع نرمه و کنستانتره در صنعت مس 

 بارگیری و انتقال انواع غالت در صنعت مواد غذایی 

  مانند دوغاب و( مکش و تخلیه انواع رسوبات مایعOily Water) 

 مکش و انتقال مواد در معادن روباز و زیرزمینی 

 فت محوطه انبارها و سالن های بسته بندینظا 

 ،انواع خدمات نظافت صنعتی در صنایع ریلی، نساجی، رنگرزی 

 .. خودروسازی، ماشین سازی و .
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 جاده خاوران )امام رضا(، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد،تهران، 

 ۲۱۱۲، پالک ۹۴بلوار ابن سینا، خیابان 

    (7۱۲) 88۹ 55 88۱فکس :               (7۱۲) 88۹ 55 700:  نتلف

 ۱۱۴۱۲۱0۲۴5کد پستی :               7۴۲۱ ۴۱۹ ۲ ۴۱۹همراه : 

 

                        No. 1231, 49 St., Ibn Sina Blvd., Abas Abad Industrial City, 

 Khavaran (Imam Reza) Road, Tehran, Iran 

 Tel : (+9821) 884 55 077       Fax : (+9821) 884 55 883 

             Mobile : 0912 934 1924 
 

                        Email : info@bornapak.ir              Website : www.bornapak.ir 

                         www.bornapak.com 

 

 


