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امروزه با توجه به افزایش جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و فناوری، نیاز جوامع به سمت مکانیزه 
شدن امری اجتناب ناپذیر است. دنیای صنعت از جمله صنعت خدمات و نظافت نیز از تأثیر این پیشرفت 
ها مستثنی نبوده به گونه ای که بهره گیری از تکنولوژی در این صنعت منجر به تولید و ارائه دستگاه 

های نظافتی مکانیزه به منظور افزایش کیفیت، سرعت و کارایی در امر نظافت شده است. 
همگام با این پیشرفت ها ما در شرکت فرنام صنعت پاکسا مفتخریم با 30 سال تجربه در امر خدمات و 
تأمین قطعات دستگاه های مکانیزه نظافتی و همچنین شناخت کامل از عملکرد و کیفیت ارائه کنندگان 
داخلی و خارجی، با اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر اروپا در خصوص تولیدات دستگاه های نظافتی 
صنعتی ارائه دهنده تکنولوژی روز اروپا در کشور عزیزمان باشیم. همچنین تالش نموده ایم تا در کنار 
ارائه کیفیت، با کادری مجرب در کارشناسی فروش و خدمات گسترده پس از فروش حامی مشتریان 

ارزشمندمان در جهت بهره گیری از دستگاه های ارائه شده  باشیم.
امیـد اسـت بـا اسـتعانت پـروردگار و تـالش بـی وقفـه شـاهد تعالـی روز افـزون فعالیـت شـرکت فرنام 

صنعـت پاکسـا در راسـتای خدمـت رسـانی هـر چـه بهتر باشـیم.

با تشکر و احترام
شرکت فرنام صنعت پاکسا

مدیر عامل مجید فرشاد

CATALOGUE 2021



معرفی شرکت فرنام صنعت پاکسامعرفی شرکت فرنام صنعت پاکسا

فعالیت شرکت فرنام صنعت پاکسا در فضای مجازیفعالیت شرکت فرنام صنعت پاکسا در فضای مجازی

www.farnamsanat.comwww.farnamsanat.com سایت سایت

شرکت فرنام صنعت پاکسا با هدف رفع نیاز های بخش های صنعتی و تجاری کشور به تجهیزات نظافت صنعتی 
در سال 1386 تأسیس شد. این شرکت از نخستین روزهای تأسیس، تالش خود را بر سه هدف تشخیص 
دقیق نیاز مشتریان، عرضه محصوالت با کیفیت  و برخوردار از قیمت رقابتی و ارائه خدمات پس از فروش 
مناسب متمرکز نمود. امروز و پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، شرکت فرنام صنعت پاکسا بعنوان یکی 
از معتبرترین تأمین کنندگان تجهیزات نظافت صنعتی شناخته می شود و تثبیت جایگاه این شرکت در بازار 

رقابتی کشور نشان دهنده موفقیت آن در دستیابی  به اهداف تعیین شده می باشد.
ایتالیا در زمینه عرضه   RCM نماینده انحصاری شرکت در حال حاضر شرکت فرنام صنعت پاکسا به عنوان 
اسکرابرها، پولیشرها و دستگاه های جاروبرقی صنعتی، شرکت Ehrle آلمان، شرکت Master ایتالیا و شرکت 
Biemmedue ایتالیا در ایران فعالیت می نماید. همکاری با این تولیدکنندگان معتبر از یک سو، امکان دسترسی 
به منبع کاملی  از دانش فنی مرتبط با تجهیزات نظافت صنعتی را برای کارشناسان شرکت فرنام صنعت فراهم 
نموده و از سوی دیگر به واحد خدمات پس از فروش این شرکت امکان داده است تا نیاز مشتریان خود به 

تجهیزات جانبی و قطعات مصرفی و یدکی را در کوتاه ترین زمان ممکن برآورده نماید.

و سریع  مرجع  یک  بعنوان  آن  ناپذیر  کتمان  نقش  و  امروز  زندگی  در  مجازی  فضای  اهمیت  به  توجه   با 
سهل الوصول در دستیابی به اطالعات مورد نیاز، شرکت فرنام صنعت پاکسا تالش نموده است تا در کنار 
راه های ارتباطی متداول از ظرفیت باالی این فضا برای ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با مشتریان و فعاالن 
عرصه تجارت و صنعت  بهره گیرد. به همین منظور ضمن حضور در شبکه های اجتماعی مختلف با هدف معرفی 
به اقدام  مختلف،  نمایشگاه های  در  شرکت  قبیل  از  خود  فعالیت های  زمینه  در  رسانی  اطالع  و   محصوالت 

راه اندازی یک سایت جامع  نموده است.

نشانی به  پاکسا  صنعت  فرنام  شرکت  اصلی  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  عالقمندان  و   مشتریان 
فعالیت های  با  مرتبط  اخبار  و  تجاری  شرکای  محصوالت،  خصوص  در  کاملی  اطالعات   www.farnamsanat.comwww.farnamsanat.com
این شرکت کسب نمایند. محصوالت قابل ارائه توسط این شرکت بر اساس نوع دستگاه، برند تولید کننده، 
مشخصه متمایزکننده و کاربرد خاص طبقه بندی شده اند. در صفحه هر محصول ضمن معرفی کامل دستگاه، 
جدول مشخصات فنی، ویدئو و تصاویر کاربردی، تجهیزات جانبی استاندارد و پیشنهادی، کاتالوگ های انگلیسی 
و فارسی و محصوالت مشابه آن دستگاه نیز قرار داده شده اند. بدین ترتیب اطالعات کاملی درباره هر دستگاه 
در اختیار افراد قرار گرفته است و مشتریان می توانند پیش از خرید محصول از هر نظر با دستگاه آشنا شده و 

مشخصات فنی و عملکرد آن را ارزیابی نمایند.
آموزشی جامع  منبع  بعنوان یک  یافته است که می تواند  اختصاص  به مقاالت  این سایت بخشی  همچنین در 
در خصوص تجهیزات نظافت صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این بخش بصورت پیوسته بروز رسانی شده و 
اطالعات کاملی پیرامون بخش های تشکیل دهنده دستگاه های مکانیزه نظافتی، ویژگی ها، عملکرد و کاربردهای 

خاص آن ها در اختیار افراد قرار می دهد.
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میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت-تعداد(

سیستم کنترلی
وزن)کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

391 C391 CB

1540-1100

385

450

14

16

510

24 باتری

2-12

نیمه اتوماتیک

59

113×50×103

1

1540-1100

385

450

14

16

620

220 برقی

-

نیمه اتوماتیک

49

113×50×103

1

دسته متحرک امکان استفاده دستگاه در 
فراهم را  ارتفاع  کم  یا  کوچک   فضاهای 

می سازد.

قرار گرفتن موتور گیربکس روی برس و 
دسترسی آسان برای بازدید.

باال پایین شدن تی به آسانی توسط اهرم 
تعبیه شده روی دسته

محافظت موتور وکیوم از نفوذ آب و کف 
به وسیله یک شناور و درپوش پالستیکی.

دسته  روی  بر  کنترل  کلیدهای  تعبیه 
دستگاه برای استفاده آسانتر کاربر

برای  قرار گرفتن تی درست پشت برس 
قدرت مانور باال و خشک کنندگی مطلوبتر.  

حالت  در  دستگاه  دسته  قراردادن 
عمودی امکان نظافت گوشه ها را ممکن 

می سازد.

INFO

1717

























دستگاه با یک مکانیزم ساده و ظریف خارج 
و داخل سطح خیس را خشک می کند.

جایگزینی تی در عرض های متفاوت

هر  روی  بر  مجزا  گیربکس  موتور  داشتن 
یک از برس ها

کاربر  توسط  برس  فشار  تنظیم  قابلیت 
به منظور نظافت بهتر سطوح مختلف

)optional( مخزن مواد شوینده مجزا

دستی  پدال  توسط  سرعت  کنترل  امکان 
برای راندن دقیق و ایمن تر دستگاه

میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت - تعداد(

سیستم کنترلی
وزن بدون باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

531512 R722

3100-2700

540

745

60

68

1080

24 باتری

2-12

اتوماتیک

61

140×57×111

1

4000-3000

620

965

60

68

1580

24 باتری

2-12

اتوماتیک

85

128×62.7×111

دوبرس رولی

4650-3650

730

965

60

68

1580

24 باتری

2-12

اتوماتیک

85

133×75.5×111

2

INFO
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دارای محفظه کشویی جهت محافظت باتری 
با دسترسی سریع و آسان

انتخاب سرعت )کند، متوسط، زیاد و توربو(

تی جدید با زاویه خاص و ابعاد مناسب با 
قابلیت خشک کنندگی 100درصد

موتور  محفظه  در  مخصوص  قطعه  دارای 
وکیوم جهت کاستن صدای دستگاه

از  و جلوگیری  فیلتر  سبد مخصوص جهت 
ورود آشغال به موتور وکیوم

مجهز به سیستم پاشش به صورت اسپری 
جهت مصرف کمتر دستگاه

میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت - تعداد(

سیستم کنترلی
وزن بدون باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

531612

3120-2120

530

600

65

65

1200

24 باتری

4-6

اتوماتیک

176

134×60×113

1

3450-2440

610

770

65

65

1200

24 باتری

4-6

اتوماتیک

176

134×60×113

2

INFO

3333









میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت - تعداد(

سیستم کنترلی
وزن با باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

802

5000-4000

800

960

100

100

1660

24 باتری

4-6

اتوماتیک

471

140×180×160

2

دستگاه کامالً خارج و داخل سطح خیس را 
خشک می کند و سطحی خشک و ایمن به 

جا می گذارد.

با یک  آب  از  مرحله  وکیوم در سه  موتور 
شناور، از زباله با یک فیلتر و از کف با یک 
بیشتر  عمر  طول  برای  پالستیکی  مخزن 

محافظت می شود.

 80 عرض  با  هایی  درگاه  از  عبور  قابلیت 
سانتیمتر

برس  با  دیسکی  برس  تعویض  قابلیت 
ضمن  زباله  آوری  جمع  برای  غلطکی 

شستشو

قابلیت گردش 360 درجه در عرض 165 
سانتیمتر

تنظیم ارتفاع و زاویه تی و قابلیت استفاده 
از هر چهار لبه تی

INFO

3737

















میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت - تعداد(

سیستم کنترلی
وزن با باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

952 T1002 R

5750-4750

950

1100

180

195

2700

36 باتری

6-6

اتوماتیک

815

181×83×143

2

6000-5000

1000

1100

180

195

2700

36 باتری

6-6

اتوماتیک

1000

181×83×143

2 رولی

برس  با  دیسکی  برس  تعویض  قابلیت 
ضمن  زباله  آوری  جمع  برای  غلطکی 
در  زباله  برای  استیل  مخزن  و  شستشو 

مدل های اسکرابر - سوییپر

فشار قابل تنظیم برس بر روی سطح

از  محافظت  با سیستم  قوی  وکیوم  موتور 
کف و زباله

تخلیه آسان مخزن آب کثیف توسط شلنگ 
تخلیه

تی عریض و سنگین برای کارایی باال

برای  دستگاه  طرف  دو  هر  به  عالی  دید 
افزایش دقت و ایمنی کار.

INFO

4545
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میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت - تعداد(

سیستم کنترلی
وزن بدون باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

1002R

7500 -15000

1000

1100

200

210

2770

36

36 - 400

اتوماتیک

348

1780 × 1110 × 1510

2

7500 -15000

1000

1100

200

210

2770

36

36 - 400

اتوماتیک

349

1780 × 1045 × 1015

2

7500 -15000

900

1100

200

210

2770

36

36 - 400

اتوماتیک

345

1780 × 955 × 1550

2

1002902

صندلی راحت و فرمان قابل تنظیم 

فیلتر پلی استر و جداشونده

نظافت و خشک کردن با فشار یک کلید

ایمن و سرعت خودکار هنگام چرخش

موتور مکش 3 مرحله ای الکتریکی

توانایی باال رفتن از سطوح شیب دار

4949









میزان نظافت در ساعت)متر مربع در ساعت( 
پهنای شستشو)میلیمتر(

عرض تی)میلیمتر(
مخزن آب تمیز)لیتر(

مخزن آب کثیف)لیتر(
توان کلی)وات(

منبع تغذیه)ولت(
باتری )ولت -تعداد(

سیستم کنترلی
وزن با باتری )کیلو گرم(

ابعاد دستگاه )سانتیمتر(

تعداد برس

110213031102 R

8800

1100

1360

280

305

4100

36 باتری

6-6

اتوماتیک

1280

206×120×155

2

10400

1300

1360

280

305

4600

36 باتری

6-6

اتوماتیک

1315

206×136×155

3

8800

1110

1360

280

305

4300

36 باتری

6-6

اتوماتیک

1555

206×136×155

2

مکش  سیستم  و  وکیوم  موتور  دو  دارای 
و  قدرتمند  مکش  برای  ای  مرحله  سه 

خشک کنندگی باال

استفاده  منظور  به  ساده  سیستم  دارای 
ساده کاربر، خرابی کمتر و کاهش هزینه

امکان دسترسی آسان به باتری ها

حرکت  عقب جهت  های  چرخ  روی  ترکشن 
دستگاه در سطوح شیب دار و خیس

منظور  به  دستگاه  سرعت  تنظیم  امکان 
ایمنی بیشتر

دارای فیلتر پلی استر به منظور محافظت 
موتور وکیوم از گرد و غبار

INFO

5353









چرخش  با  رولی  های  برس 
و  جارو  برای  یکدیگر  جهت  خالف 

شستشوی سطوح به طور همزمان 

با  جارویی  برس  سریع  تعویض 
برس شوینده

اصلی  های  برس  سریع  تعویض 
بدون نیاز به ابزار

اصلی  اجزای  به  آسان  دسترسی 
دستگاه جهت سرویس

گردش U شکل در 315 سانتیمتر

حرکت در شیب 16درصد

تخلیه زباله به صورت هیدرولیک

تعویض سریع لبه های الستیک تی

شعاع دید کامل برای اپراتور

INFO

5757
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stand by داراى قطع کن در حالت
TSS-System with Pump o� delay

Hose-Reel

Patent Wheel-Brake

Triplex-Piston-pump

The Qc315 quick-coupling System

1400u/min

Transparent Tankintegrated operating hours meter

Total Switch o� after 20 min

Leckage Recognition

High-Pressure Chemical with dosing
Valve

Water -Break Tank for Separation

Optical Flame-Monitor

EHRLE Horizontal-heatcoil

قرقره شلنگ

داراى ترمز چرخ

پمپ سه پالنجره

اتصال سریع

موتور داراى سرعت چرخش پایین

داراى مخزن شفاف

مشعل افقى

سیستم مانیتورینگ مشعل

مخزن آب

شیر کنترل براى مکش مواد شوینده

نشانگر نشتى

خاموش شدن موتور بعد از 20 دقیقه

ساعت شمار








