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  تجهيز سيارة متنقلة لتنظيف السيارات

ل و تشم ارات الخارجية والداخلية في السيلعناية بتجهيز سيارة متنقلة ل  يسرنا ان نقدم اليكم عرضنا الخاص
ويمكن للعميل اختيار مكونات تجهيز السيارة من القماش و الجلد الطبيعي و الصناعي و  السياراتفرش 

  كاالتي : قائمة االجهزة الموجودة في هذا العرض 

  السعر لایر                الوصف    

  22000    ( ايطالي ) صناعة   دقيقة 15مسدس واحد لغسيل سيارة واحدة كل  وحدة انتاج البخار

  24000  ======================و حدة انتاج البخار مع الشامبو مسدس واحد 

   30000     صناعة ( ايطالي )   دقيقة 15كل لغسيل سيارتين    ينمسدسبوحدة انتاج البخار 

  10000    ) ( تركي )   INوحدة انتاج رغوة غسيل الفرش و شفط االوساخ ( كومبو فوم  

    7000        مع شفط االوساخ السائلة  ( تركي )     للغسيل الداخلي وحدة رش الشامبو

  3500  وات 3600 لتر قوة 70 ماتور 3) تركي(  بخزان استنلسشفط االوساخ  االتربة  مكنسة  

  3000  لتر ========= 60================================== 

  2000   وات 2400  قوة شفط ماتور 2 بخزان استنلس(  تركي )االوساخ االتربة  مكنسة  شفط

  5500   لتر  200مع خزان  ماء  بار مع امكانية تخيض و زيادة الضغط  130 السياراتجهاز غسيل 

  11000      مع كنس االتربة داخل السياراتوحدة غسيل السيارات بالرغوة و الماء 

   7500        لتر ماء  200مع خزان  ( ايطالي )  بار 150   جهاز غسيل  بالضغط العالي

   2500        رشاشات 3خدم  ستعدة غسيل تحت السيارة بدون بستم متحركة ت
  3000        رشاشات 4============================= 

             

  3500        مع مسدس هواء و فراكة هوائية لتنظيف بقع الفرش كومبرسور هواء 

  3500      ) ومجاري التكيف في السيارات ( كوريجهاز تعقيم و تعطير الفرش 

  2500           )( تركي بالهواء المضغوط  وحدة انتج الرغوة 

  2500             وحدة التحكم بشغيل و قفل جميع االجهزة

   750          و القماش  عدة تنظيف االجزاء البالستكية و الجلدية

  1200             هواء مع فرشة فرك وتنظيف الفرش  صاروخ 
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  1000          كهرباء متعدد السرعات مع فرشة تنظيف الفرش  صاروخ

  1000                      تايواني  مضغوطاللهواء ي لبكرة بل

  2200              ============== ايطالي

    1500          مع السباكة و التثبيت ليتر فيبرقالس 500خزان ماء 

   8500الى  6000من  يمكن شرائة من فبل العميل بسعر  قوتة حسب االجهزة المختارة  مولد كهرباء ياباني

    2200              لحفظ المواد دوالب حديد و رفوف 

    1000        ) قطعة 110 ( اسفنجات  –فوط بخار  -فوط ماكرو فيبرو فرش عدة مقاسات  

     2000            اجرة التركيب مع عمل مدخنة خارجية 
              

   

 

  

يمكن اختيار السيارة فان حسب التجهيزات المختارة من قبل العميل و ننصح ان تكون فان واسع حتى يمكن  
  .مستقبالاضافة خدمات اخرى 

  

  



Alkone Co,Ltd   المحدودة للتجهيزات النموذجية الكون شركة   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

sales@alkonesuperclean.com Saudi Arabia Jeddah  /www.alkonesuperclean.comhttp://  

 966126687424 فاكس 966122062607 المعرض 9665646 المعرض مدير 966591008032 تليفون

  

  ) 2014(  تجهيز سيارة متنقلة لتنظيف السياراتعرض 

 لغسيل و تلميع  بخار الخارجية والداخليةلعناية بتجهيز سيارة متنقلة ل  يسرنا ان نقدم اليكم عرضنا الخاص
  .ماش و الجلد الطبيعي و الصناعي الق السياراتفرش و تشمل  من الخارج و الداخلارات السي

  لایرالسعر                 الوصف     

  22000( ايطالي ) صغير   دقيقة 15وحدة انتاج البخار مسدس واحد لغسيل سيارة واحدة كل  -1
  24000    وسط ( ايطالي )   دقيقة 15مسدس واحد لغسيل سيارة واحدة كل  وحدة انتاج البخار -2
  30000    دقيقة ( ايطالي ) كبير  15لغسيل سيارتين كل وحدة انتاج البخار بمسدسين  -3

 14000           جهاز بخار كهربائي متنقل لالعمال الخفيفة           -4

  يمكن اختيار أي جهاز البخار حسب طلب و امكانات العميل مع االجهزة و االدوات التالية :

    7000        مع شفط االوساخ السائلة  ( تركي )     للغسيل الداخلي وحدة رش الشامبو

  3000      وات 3600  ماتور قوة شفط  3  ستنلس(  تركي )بخزان ااالوساخ االتربة  مكنسة  شفط

  3500      فراكة هوائية لتنظيف بقع الفرش لتر مع مسدس هواء و 50كومبرسور هواء 

  2500             قفل جميع االجهزةشغيل وتوحدة التحكم ب

   750          القماش و والجلديةعدة تنظيف االجزاء البالستكية 

  1000                         مضغوطاللهواء ي لبكرة بل

    750         مع السباكة و التثبيت او بولي ايثلين فيبرقالس لتر  200خزان ماء 

       2000              اجرة التركيب مع عمل مدخنة خارجية 

  ) 1لایر ( يشمل وحدة البخار رقم  42500:    1الخيار    :التكلفة 

  ) 2البخار رقم لایر ( يشمل  وحدة  44500:  2الخيار           

  ) 3لایر ( يشمل وحدة البخار رقم  50500:  3الخيار          

  ) 4لایر ( يشمل وحدة البخار رقم  34500:  4الخيار   

  المادية و نوع الخدمة المقدمة . ناتهإمكايمكن للعميل اضافة او الغاء بعض االجهزة حسب 

  لایر 6000الكرستالية بمبلغ الرغوة افة خدمة الغسيل بالضغط العالي ويمكن اض

يمكن  وات هوندا ا و روبين  حسب االجهزة المختارة  5000 قوتهمولد كهرباء ياباني يحتاج العميل    :مالحظة

  اقل بأسعاريوجد مولدات صيني و 7500الى  6500السعر من  من السوق المحلي . شرائها
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   و معدات النقل و سيارات نظافة الشوارع مغاسل الباصات و الشاحنات

  بفرش و بدون فرش حسب طلب العميلمتوفرة 

تيار المواتير و المضخات و يمكن اخ بدون مجفف  لایر  ألف 240000من  تبدءا األسعار

  . العميل الموقع وحاجة يتم تصميمها حسب ) وتايواني أوتركي  أوصناعة ايطالي (

وثالجات اللحوم والدواجن و تعقيم و تطهير سيارات نقل المواد الغذائية  أجهزهكما يوجد لدينا 
   غيرة
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  مغاسل بدون فرش ( تش لس )

  متوفرة لجميع مقاسات السيارات و الباصات

  صيني ) وبالمواصفات حسب حاجه العميل  –تركي  –متوفرة صناعة  (ايطالي 
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  متوفرة بامقاسات مختلفة لجميع انواع السياراتمغاسل نفقية 

  

  

  شمغاسل سيارات و فانات صغيرة بفرو باصات بالفرش نظام ( رول اوفر ) غاسل شاحنات وم 
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  فرش بدون اقتصادية مغاسل

  

  

  وهي كالتيموديالت  متوفر منها ثالثة 

  لایر 85000بسعر   خل )دفتحة الواحدة ( ملمحل   ) موديل 1 

  لایر 95000 مخرج ) فتحة مدخل و فتحة فتحتين ( موديل لمحل )  2  

  لایر 115000) موديل لالماكن المفتوحة   3 

  نشاف هواءلایر في حالة الرغبة في تركيب  25000يضاف مبلغ مالحظة : 

  متر ارتفاع )   3متر عرض *  4متر طول  *   6مقاس المحاللت الت تركب فية ال يقل عن (  

  االقتصاديةمميزات المغاسل  

  .و الصيانة سهلة التشغيل 

   .تعمل بدون فرش ال تسبب في خدوش بوية السيارات 

  اللون و الشكل الخارجي حسب طلب العميل
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ل االسقف او خمع تمديدات دا زي ثابتركم بخار هازكجتعمل  ياجهزتنا الوحيدة في العالم الت
العناية  للخدمة و غاسل او متنقل داخل سيارة فانيعمل كجهاز متحرك داخل المالحوائط  و

يمكن ا ضافة ميزة الغسيل بالضغط العالي و الرغوة الكرستالية و البخارو المتنقلة  


