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 نوع پمپ تیپ پمپ
فشار 

 خروجی

(bar) 

 دبی

(lit/min) 

قدرت 

 الزم

(Kw) 

 دور

(RPM) 

PNC 04/10 S 
پمپ کارواش 

 بار 100 صنعتی
100 4 0.7 1500 

PNC 06/10 S 
پمپ کارواش 

 بار 100 صنعتی
100 6 1.1 1500 

PNC 11/11 S 
پمپ کارواش 

 بار 110 صنعتی
110 11 2.3 1500 

PNC 13/15 S 
پمپ کارواش 

 بار 150 صنعتی
150 13 3.7 1500 

PKC 13/17 S 
پمپ کارواش 

 بار 170 صنعتی
170 13 4.2 1500 

MC 15/20 S 
پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 15 5.7 1500 

MKC 15/28 
S 

پمپ کارواش 

 بار 280 صنعتی
280 15 7.9 1500 

GC 30/20 S 
پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 30 11.3 1500 

GC 38/15 S 
پمپ کارواش 

 بار 150 صنعتی
150 38 10.7 1500 

GKC 17/35 S 
پمپ کارواش 

 بار 350 صنعتی
350 17 11.2 1500 

GKC 19/40 S 
پمپ کارواش 

 بار 400 صنعتی
400 19 14.3 1500 

GHC 16/50 S 
پمپ کارواش 

 بار 500 صنعتی
500 16 15.1 1500 

MWC 15/20 
S 

پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 10 3.8 1000 

MWC 15/20 
S 

پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 15 5.7 1500 
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GWC 30/20 
S 

پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 19.7 7.4 1000 

GWC 30/20 
S 

پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 30 11.3 1500 

GWC 50/12 
S 

پمپ کارواش 

 بار 120 صنعتی
120 19.7 7.1 1000 

GWC 50/12 
S 

پمپ کارواش 

 بار 120 صنعتی
120 48 10.9 1500 

NX 35/300 R 
پمپ کارواش 

 بار 300 صنعتی
300 34 19.2 1500 

NX 75/150 R 
پمپ کارواش 

 بار 150 صنعتی
150 75 21 1500 

V 130/120 R 
پمپ کارواش 

 بار 120 صنعتی
120 125 28.3 1000 

VX-B 
130/160 R 

پمپ کارواش 

 بار 160 صنعتی
160 124 38 1000 

VX-B 
160/130 R 

پمپ کارواش 

 بار 130 صنعتی
130 154 38 1000 

VX-B 75/270 
R 

پمپ کارواش 

 بار 270 صنعتی
270 75 38 1000 

GAMMA-IL 
103 

کارواش پمپ 

 بار 100 صنعتی
100 107 20.2 600 

GAMMA-IL 
200 

پمپ کارواش 

 بار 80 صنعتی
80 202 31 600 

PENTA-C 
58/300 

پمپ کارواش 

 بار 300 صنعتی
300 58 32.8 1500 

PENTA-C 
70/200 

پمپ کارواش 

 بار 200 صنعتی
200 71 26.8 1500 

PENTA-C 
30/500 

پمپ کارواش 

 بار 500 صنعتی
500 30 28.3 1500 

VY-B 20/800 
پمپ کارواش 

 بار 800 صنعتی
800 20 30 1000 
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VY-B 
15/1000 

پمپ کارواش 

 بار 1000 صنعتی
1000 15 28 1000 

 

 با توجه به نوسانا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پمپاک سریواترجت خانگی   TQ20 

 شستشوی خودرو، ساختمان، حیاط، سطوح مختلف و برای رسوب زدایی  :موارد مصرف

 70 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

  مترمربع در هر نوبت کاری 06تا  06قابلیت شست و شوی  

  النس و مخزن مواد شوینده 2متر کابل، تفنگی و  5متر شلنگ فشار قوی و 0دارای  
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  کیلووات 2.2قدرت  

  بار 236بار و  4فشار آب ورودی و خروجی به ترتیب  

  لیتر بر ساعت 456دبی  

  کیلوگرم 20با وزن  

  درجه سانتیگراد 46دمای آب ورودی  

 

 

 

 

 

 EW کارواش خانگی پمپاک سری

 شستشوی خودرو، ساختمان، حیاط، سطوح مختلف و برای رسوب زدایی  :موارد مصرف

 70 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

  مترمربع در هر نوبت کاری 06تا  06شست و شوی قابلیت  

  النس و مخزن مواد شوینده 2متر کابل، تفنگی و  5متر شلنگ فشار قوی و 0دارای  

  کیلووات 2.2قدرت  

  بار 276بار و  4فشار آب ورودی و خروجی به ترتیب  

  لیتر بر ساعت 456دبی  

  کیلوگرم 20با وزن  

  درجه سانتیگراد 46دمای آب ورودی  

 

 

 

 

 

 

 independent 1900 کارواش بنزینی پمپاک سری

 مناسب جهت جاهاییکه نیروی برق وجود ندارد. 

  متر شلنگ فشار قوی، تفنگی و مخزن مواد شوینده 0دارای  

 با سوخت بنزینی 
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 فشار آب خروجی 236 بار 

  لیتر بر ساعت 526دبی  

  کیلوگرم 24با وزن  

 

 

 

 

 independent 2300 کارواش بنزینی پمپاک سری

 مناسب جهت جاهاییکه نیروی برق وجود ندارد. 

  نازل مختلف قابل تعویض 5متر شلنگ فشار قوی، النس فلزی و  0دارای  

 با سوخت بنزینی 

 فشار آب خروجی 206 بار 

  لیتر بر ساعت 546دبی  

  کیلوگرم 35با وزن  

 

 

 

 Eegle28 واترجت نیمه صنعتی پمپاک سری

 مناسب جهت کاربردهای نیمه صنعتی 

 مترمکعب در هر نوبت کاری 226تا  266شست و شوی  قابلیت  

  مترکابل 5متر شلنگ فشار قوی، تفنگی مجهز به فشار سنج، النس ، مخزن مواد شوینده،  0دارای  

  پیستون فوالدی 3دارای  

  کیلووات 2.0قدرت  

  بار 206فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 526دبی  

  کیلوگرم 27با وزن  

 

 

 

 



شرکت طاهران صنعت کوشا کاتالوگ پمپ پیستونی پمپک  
 

 

سریکارواش صنعتی پمپاک   Danubio 

 مناسب برای کاربردهای صنعتی مثل شست و شوی ماشین های سنگین و ماشین آالت صنعتی و کشاورزی 

  متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی و النس ، و نازل صنعتی 26دارای  

 دارای پیستون های با پوشش سرامیک 

  کیلووات 3قدرت  

  بار 256فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 006دبی  

 کیلوگرم 33 با وزن  

  درجه سانتیگراد 46دمای آب ورودی  

  دور بر دقیقه 2456دارای موتور  

 

 

 

 

 Victoria واترجت صنعتی پمپاک سری

 مناسب برای کاربردهای صنعتی با طراحی زیبا 

  متر کابل، تفنگی و النس و نازل صنعتی و دو مخزن مواد شوینده 5متر شلنگ فشار قوی صنعتی و  26دارای  

 ون های سرامیکیدارای پیست  

  کیلووات 4.4تا  5قدرت  

  بار 266تا  256فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 036تا  456دبی  

  کیلوگرم 75-72با وزن  

  درجه سانتیگراد 46دمای آب ورودی  

  دور بر دقیقه 2456دارای موتور  

 

 

 

 

 

 Rio واترجت نیمه صنعتی آب گرم پمپاک سری
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 مناسب برای کاربردهای نیمه صنعتی  

  قابل استفاده برای شست و شوی وسایل نقلیه ، تجهیزات و لوازم کشاورزی و باغبانی، جهت چربی زدایی و رنگ بری و

 … سندبالست و

 موتور دوگانه شامل پمپ و مشعل 

  متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی 0دارای   

 دارای پیستون های فوالدی مقاوم 

  کیلووات 2.3قدرت  

  بار 245فشار آب خروجی  

 لیتر بر ساعت 456بی د  

  کیلوگرم 52با وزن  

  درجه سانتیگراد46توانایی گرم کردن آب در دمای  

 

 

 

 

 

 Missouri کارواش نیمه صنعتی آب گرم پمپاک سری

  قابل استفاده برای شست و شوی وسایل نقلیه ، تجهیزات و لوازم کشاورزی و باغبانی، جهت چربی زدایی و رنگ بری و

 … سندبالست و

  دوگانه شامل پمپ و مشعلموتور  

 مشعل عمودی با راندمان باال 

  متر شلنگ فشار قوی صنعتی، تفنگی 0دارای   

 دارای پیستون های فوالدی مقاوم و سرپمپ آلومینیومی 

  کیلووات 3قدرت  

  بار 256فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 456دبی  

  کیلوگرم 77با وزن  

  راددرجه سانتیگ46توانایی گرم کردن آب در دمای  
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 NPX4 کارواش صنعتی آب گرم پمپاک سری

 در سه مدل تولید می شود. 

 قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی 

 مشعل عمودی با راندمان باال 

  متر کابل5متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و  0دارای  

 با سوپاپ های استینلس استیل 

  کیلووات 0.3-3.2قدرت  

  بار 206-226فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 466-336دبی  

  درجه سانتیگراد 246توانایی گرم کردن آب در دمای  

 

 

 

 

 

 Hyper T واترجت صنعتی آب گرم پمپاک سری

 در سه مدل تولید می شود. 

 از جدیدترین و پرقدرت ترین کارواش های پمپاک 

 قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی 

 مشعل عمودی با راندمان باال 

 های استنلس استیل سوپاپ  

  پیستون سرامیکی 3دارای  

 کنترل پنل الکترونیکی 

  کابل متر 5 و النس و  متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی 26دارای  

  کیلووات 4.7-5.5قدرت  

  بار 236-256فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 036-345دبی  

  درجه سانتیگراد 246توانایی گرم کردن آب در دمای  
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صنعتی آب گرم پمپاک سریکارواش   LKX4 

 در دو مدل تولید می شود. 

 قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابل کارکرد در یک شیفت کاری بصورت مداوم 

 مشعل عمودی با راندمان باال 

  متر کابل و النس و نازل و مخزن مواد شوینده 5متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و  26دارای  

  ستون سرامیکیپی 3دارای  

 با سوپاپ های استنلس استیل 

  کیلووات 7.3-5.5قدرت  

  بار 266-256فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 456دبی  

  درجه سانتیگراد 246توانایی گرم کردن آب تا دمای  

 

 

 

 

 Professional کارواش صنعتی آب گرم پمپاک سری

  

  در یک شیفت کاری بصورت مداومقابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابل استفاده  

 مشعل عمودی با راندمان باال 

 با سوپاپ های استینلس استیل 

  کیلووات 7.3قدرت  

  بار 236فشار آب خروجی  

  لیتر بر ساعت 466دبی  

  درجه سانتیگراد 246توانایی گرم کردن آب در دمای  

  کیلوگرم 275با وزن  
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 Tekna4 واترجت صنعتی آب گرم پمپاک سری

 دل تولید می شوددر دو م . 

 قابل استفاده برای شست و شوی های صنعتی و قابلیت کارکرد مداوم در یک شیفت کاری 

 مشعل عمودی با راندمان باال 

  پیستون سرامیکی 3دارای  

  متر کابل و نازل 5متر شلنگ فشار قوی صنعتی و تفنگی و  26دارای  

 با سوپاپ های استینلس استیل 

  کیلووات 7.3-5.5قدرت  

 بار 236-256آب خروجی  فشار  

  لیتر بر ساعت 456دبی  

  درجه سانتیگراد 246توانایی گرم کردن آب در دمای  

 

 

 

 

 

 Vulcano گرم کن آب پمپاک سری

  درجه سانتیگراد 246قابلیت گرم کرذن آب تا دمای  

 مناسب برای کارواش های آب یرد 

 دارای نصب سریع و آسان 

  درجه سانتیگراد 246تا  36دارای گیج تنظیم کننده دمای آب از  

 با مخزن گازوئیلی 

  کیلووات 74با قدرت گرمایشی  

 


