
คุณเชื่อหรือไม่ ในสถานที่เหล่านี้
โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม ออฟฟิต อาคารสำนักงาน

มีเศษฝุ่นสิ่งสกปรกมากมาย ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลความสะอาดมากมาย

สาเหตุฯ สำคัญมาจาก “รองเท้า” ของเรานี้เอง
ถ้ารองเท้า 1 คู่ นำพาเศษดิน 1 ลบ.มม.

แล้วรองเท้า 1,000,000 คู่ 
จะมีปริมาณมากขนาดไหน

คุณคงเห็นแล้วว่าการ
ทำความสะอาดรองเท้า

มีความสำคัญมาก
กับสถานที่คุณ

ขนาดไหน
- อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย
- ลดการนำพาสิ่งสกปรก เซื้อโรค
- มลภาวะทางอากาศที่ดี สุขภาพที่ดี
- ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ความสะอาด
- รองเท้าที่สะอาด ทำให้ดูดี มีคุณค่า
  มีระเบียบ มั่นใจ สุขภาพจิตดี

ป้อง
เรา

กันได้

โดย
ต้องทำความสะอาด
รองเท้าเสมอ
ก่อนเข้าอาคาร สถานที่
แน่นอนและชัดเจน ผลที่ได้รับ

เพื ่อการทำความสะอาดรองเท้าท ี ่รวดเร ็วประหยัดเวลาค่าใช ้จ ่าย
คุ้มค่ากับการลงทุน�เราของเสนอ�เครื่องทำความสะอาดรองเท้าอัตโนมัติ



จุดเด่นของเครื่องขัดรองเท้าที่ดีที่สุด (Cleaning Best)
ใช้งานง่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ทำความสะอาดได้ทุกจุด-อายุการใช้งานนาน-ทนทาน-ประหยัดค่าใช้จ่าย-ค่าบำรุงรักษาต่ำ

ปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าดูด เพราะเราใช้ มอเตอร์ +24 VDC สีอุตสาหกรรมอบอุณหภูมิสูงกว่า 200 องศา (c)
สวยงาม เพราะชิ้นงานตัดด้วยเลเซอร์ ที่แม่นยำ โครงสร้างมีทั้ง เหล็กซิ้งและสแตนเลส304 แล้วแต่รุ่นหรือตามความตอ้งการ 

และคุณสมบัติที่ดีอีกมากมาย เชิญคุณสมผัสทดลองด้วยตัวของคุณเอง เราพร้อมออกแบบตามความต้องการ

CB Vneo-80uplusAutoG3CB Vneo-82vplus
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CB Vneo-CleanUnder

CB Vst-i AutoCB Vu-i Auto CB Vneo-Wow

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า+ล้อรถเข็น สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

    - ตู้ไฟ 220 VAC /50Hz แยกออก ตุู้ไฟ +24VDC ที่ติดกับเครื่อง

    - x2 มอเตอร์เกียร์ 24VDC /250W /60 rpm

    - x2 มอเตอร์ปั้มน้ำ 24VDC/ 120 W

    - ถังระบบน้ำวน

    - x15 แปรง ขนแปรงไนลอน

    - ระบบพ่นน้ำล้าง

    - ขนาด  400 x 160 x 110  (กxยxส)(cm.)

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

    - ตู้ไฟ 220 VAC /50Hz 

    - มอเตอร์เกียร์ 24VDC /120W /76 rpm

    - มอเตอร์ปั้มน้ำ 24VDC/ 60W

    - x5 แปรง ขนแปรงไนลอน

    - ระบบพ่นน้ำล้างพื้นรองเท้า

    - ขนาด  72 x 140 x 110  (กxยxส)(cm.)

**มีให้เลือกทั้งระบบน้ำและระบบแห้ง**

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

- ระบบดูดฝุ่น สำหรับระบบแห้ง

    - ตู้ไฟ 220 VAC /50Hz 

    - มอเตอร์เกียร์ 220VAC /120W /76 rpm

    - x4 แปรง ขนแปรงไนลอน

    - ขนาด  50 x 50 x 15  (กxยxส)(cm.)

เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้า  สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

    - ทำความสะอาดที่ละข้าง

    - ไฟ 220 VAC /50Hz 

    - มอเตอร์เกียร์ 220VAC /90W /90rpm

    - x3 แปรง ขนแปรงไนลอน

    - ขนาด  42 x 45 x 85  (กxยxส)(cm.)

เครื่องขัดเงารองเท้าหนัง สำหรับ โรงแรม อาคารสำนักงาน

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

    - ตู้ไฟ 220 VAC /50Hz 

    - มอเตอร์เกียร์ 220VAC /90W /800 rpm

    - x2 แปรง ขนแปรงไนลอน

    - ขนาด  50 x 30 x 30  (กxยxส)(cm.)

เครื่องทำความสะอาดพื้น+รอบรองเท้า  สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม

    - โครงสร้างสแตนเลส #304

    - ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ อินฟาเรด

    - ทำความสะอาดที่ละข้าง

    - ไฟ 220 VAC /50Hz 

    - มอเตอร์เกียร์ 220VAC /120W /90 rpm

    - แปรงขัดพื้น x3 ,แปรงขัดข้าง x2 ,แปรงขัดบน 1 ,ขนแปรงไนลอน

    - ขนาด  42 x 45 x 85  (กxยxส)(cm.)
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ลักษณะหน้างานที่ติดตั้งเครื่อง
เครื่องแต่ละรุ่นที่มีการติดตั้งหน้างานหรือสถานที่จริงของลูกค้าบางส่วน
จะมีทั้งเครื่องแบบมาตรฐานและเครื่องที่มีเพิ่มออฟชั่นเสริม

ติดตั้ง CB Vneo-82vplus ติดตั้ง CB Vneo-80uplusAutoG2
และออฟชั่นเสริม แบบเปียก +ทางขึ้นลงลาดชัน+แขนกันทางเข้าออก

ติดตั้ง CB Vneo-80uplusAutoG2
เครื่องมาตรฐานแบบเปียก

ติดตั้ง CB Vneo-80uplusAutoG2
เครื่องมาตรฐานแบบแห้งโดยมีเครื่องดูดฝุ่น

ติดตั้ง CB Vneo-CleanUder
พร้อมออฟชั่นเครื่องดูดฝุ่น

ติดตั้ง CB Vst-iAuto
พร้อมออฟชั่นเครื่องดูดฝุ่น

ติดตั้ง CB Vu-iAuto
พร้อมออฟชั่นเครื่องดูดฝุ่น

ติดตั้ง CB Vneo-Wow
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