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جنس بدنه 

پلی اتیلن

قرارگیري

 کاور

200 عدد

طول 

36

سانتی متر 

ارتفاع عرض 

105 
سانتی متر 

68

سانتی متر 

وزن 

28 کیلو 

ضمانت 

1 سال

زمان آماده

شدن کاور

2الی3ثانیه

یشترین انتقال آلودگی از طریق کفش می باشد و در مکان هایی که نیاز به تمیزي زیاد

 می باشد (مانند اتاق هاي تمیز ، اتاق سرور ، اتاق هاي عمل ، مراکز عفونی و ...) بایستی 

از کاور کفش استفاده نمود .  پوشیدن کاور کفش نیز نیاز به خم شدن و زحمت بسیار و 

همچنین زمانبر است براي حل این مشکل دستگاه هاي کاور کفش اتوماتیک مورد استفاده 

قرار می گیرد.

این مدل جدیدترین دستگاه کاور کفش تولید شده می باشد و با بهترین قطعات و باالترین

 امنیت طراحی گردیده .

این دستگاه با هر بار قرارگیري خشاب درون آن می تواند 200 عدد نایلون کاور را آماده 

استفاده نماید

کارکرد این دستگاه بدون دخالت دست می باشد و به صورت اتوماتیک نایلون کاور را از خشاب

 بیرون آورده و آماده استفاده می نماید

این مدل در صورت خطا هشدار داده و عدد مربوط به آن را بر روي نمایشگر نشان می دهد

در این مدل قطعه کشنده کاور به صورت مخفی می باشد و از گیر کردن کفش درون دستگاه 

جلوگیري می کند.

در هنگامی که کاور توسط دستگاه آماده شود المپ  ���روشن می گردد و بدین معنی است 

که دستگاه قابل استفاده می باشد .

این مدل داراي سنسور هاي بیشتري براي استفاده می باشد (مانند سنسور نبودن کاور ، 

سنسور خرابی کاور ، سنسور هاي بیشتر در قسمت کاور آماده شده)

این مدل به نسبت مدل هاي دیگر بسیار راحت تر می توان خشاب کارتنی کاور کفش را درون 

آن قرار داد و استفاده نمود

دسترسی به برد و قطعات داخلی جهت سرویس دستگاه بسیار راحت تر بوده و از طریق صفحه 

پشت دستگاه امکانپذیر می باشد
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