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جارو سوییپر

sweeper



ساخت و فروش انواع جارو سوییپرهای صنعتی

لیفتراک و غیرهمخصوص بابکت و تراکتور و

در طرح ها و ابعاد و مدل های مختلف

CLEANER           TOONI



نده ی جارو بابکت یکی از پرکاربردترین جلوبندهای بابکت است و تونیکاال بزرگترین تولید کن

.جارو بابکت در ایران است

استفاده ،این جلوبند در زمینه خدمات شهری و نظافت خیابان ها در شهرداری ها و راهداری ها 

در پشت آسفالت تراش جهت جمع آوری تراشه آسفالت در امور راهسازی و نظافت درگاوداری ها 

.و مرغداری ها کاربرد بسیاری دارد



.جارو بابکت کالسیک در واقع اولین نوع جارو بابکت ساخته شده در دنیا به حساب می آید

.این سوییپر بر روی تمامی مینی لودر ها و تراکتور ها قابل نصب است

سانتیمتر و ابعاد 190و 150این جارو نیز مانند دیگر سوییپر های این مجموعه در ابعاد 

سفارشی ساخته میشود و قابلیت نصب پمپ آب ، مخزن آبپاش و بغلزن جدولشور هیدرولیکی

.به صورت آپشن را دارا میباشد

این دستگاه برای امور راهسازی و استفاده در پشت آسفالت تراش مناسب است اما برای خدمات

.شهری پیشنهاد نمیشود

.در ادامه کاتالوگ به مزایا و معایب این دستگاه میپردازیم



مزایا
• خرابی کمتر به دلیل کم بودن قطعات مکانیکی

• قیمت پایین تر

معایب
• .جارو باید به صورت دنده عقب کار کند

• تخلیه به صورت مکانیکی انجام میشود

• سرعت کم نظافت به دلیل حرکت دنده عقب

• مصرفی بودن کف پاکت و منجیت ها



.جارو پیشرو برای اولین بار در دنیا توسط مجموعه ی تونیکاال طراحی و ساخته شده است

.این دستگاه توسط مهندسین تونیکاال ابداع و به ثبت رسیده است

.هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

ما توانسته ایم با طراحی و ساخت جارو پیشرو تمامی معایبی که در جارو کالسیک وجود

. داشت را برطرف کنیم و محصول با کیفیت و کامال ایرانی را به بازار معرفی کنیم

قابل نصب

لیفتراک

تراکتور

بکهو

مینی لودر
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سرعت و دقت باالی نظافت

حذف قطعات مصرفی

تخلیه مکانیزه



جارو بابکت دارای آبپاش و بغلزن هیدرولیکی

کاربرد آبپاش

جلوگیری از گرد و خاک-

نظافت بهتر-

شستشو همزمان با نظافت-

بغلزن هیدرولیکیکاربرد 

نظافت کنار دیوار و جدول-

(سانتیمتر30حدود )عرض نظافت بیشتر -

فاصله گرفتن از دیوار و جدول و جلوگیری از برخورد-



جارو پشت بند تراکتور

.کش در بازار استیدک پشت بند تراکتور یکی از محبوب ترین جارو سوییپر های صنعتی جارو 

سوییپرمال بنداین دستگاه توسط مهندسین مجموعه ی تونیکاال مهندسی معکوس شده است و تنها جارو 

.استاندارد در کشور استتراکتور 

آسان و سرعت باال در نظافت باعث شده تا این جارودر زمینه راهسازی و راهداری ، استفادههدایت 

ها و نظافت مرغداری و دامداری هادر پشت آسفالت تراش ، خدمات شهری در شهرداری ها و دهیاری 

.   محبوب شود

سانتیمتر ساخته میشود و قابلیت نصب بغلزن جدولشور هیدرولیکی200و 150این دستگاه در ابعاد 

.و پمپ و مخزن آبپاش را نیز داراست

.این دستگاه بر روی تمامی تراکتور ها قابل نصب است



مزایا جارو پشت بند تراکتور
هیچ گونه اصطکاکی ندارد به دلیل چرخ دار بودن* 

.فرچه تنها قطعه مصرفی دستگاه است* 

.نیاز به بازو ندارد* 

حرکت تراکتور رو به جلو و دید بهتر راننده* 

معایب جارو پشت بند تراکتور

توانایی تخلیه نخاله جمع آوری شده را در کامیون ندارد* 



راه های ارتباط با ما

: شماره تماس

09123679718

لینک شبکه های اجتماعی
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