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Onsite Carpet, Sofa & 
Seat Washers

Profesyonel Tip Yerinde Halı, 
Koltuk, Yatak Yıkama Makinaları

ANAFOR

Yerinde halı, koltuk, yatak ve tekstil kaplı yüzeylerin temizliğini yapmak için 
tasarlanan profesyonel tip makinalardır. Cami , otel gibi duvardan duvara 

halı kaplı yüzeylerin temizliğinde de kullanılır. Darbeye karşı dayanıklı, 
kırılmaz rotasyon dış gövdeye sahiptir. paslanmaz kromdan imal edilmiş 
ömür boyu garantili kirli ve temiz su tankına sahiptir. Deterjanın  etkisini 

artıran termostat kontrollü su ısıtma sistemi vardır. Temizlik esnasın-
da şeffaf kirli su tankı cam kapağı sayesinde yapılan temizliği anında 

gözlemlenebilir. Egzozlu tip çıkışlı, seri bağlantılı , çift fanlı , su emişi için 
tasarlanmış , vakumlanan yüzeyi yüksek oranda  kuru bırakan , emsalsiz 
derecede yüksek emiş gücüne sahip vakum motorları vardır. Taşınabilir-
liği kolaydır ,tek kişi  özel çantası sayesinde çok katlı binalara taşıyabilir. 
İstenildiğinde hava üfleme özelliği sayesinde ulaşılması zor alanları hava 

ile temizleyebilir. Köpük püskürtme sistemi monte edilebilir. 

Anafor is a professional type machine designed to clean carpets, seats, beds and 
textile coated surfaces. It is also used in the cleaning of the carpet covered floors 
such as mosque and hotel. Outer Shell of Anafor is  unbreakable rotation against 
the impact. It has a dirty and clean water tank with a lifetime guarantee manu-
factured from stainless chrome. There is a thermostat-controlled water heating 
system that increases the effectiveness of the detergent.
During cleaning, the transparent dirty water tank can be observed at the time of 
cleaning by glass cover. There are exhaust motors with exhaust type, series con-
nection, double fan, designed for water absorption, vacuuming and leaves surface 
high dryness and high suction power at unprecedented level. Portability is easy, one 
person can carry to the apartmants buildings thanks to a special bag. If desired, 
the air blowing feature can clean the hard-to-reach areas with air. Foam spraying 
system can be installed.

VOLTAJ / Voltage

VAKUM MOTOR/ Vacuum Engine (max)

ISITMA GÜCÜ 

Su Pompası

T. SU TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity

K.SU TANK MATERYALİ / Tank Material

AĞIRLIK / Weight

BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions

Kablo Uzunluğu / Cable Length

STANDART AKSESUARLAR
Standart Accecories

2,5 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı 
Halı süpürme aparatı - Kenar/köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı (opsiyonel)

2,5 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı 
Halı süpürme aparatı - Kenar/köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı (opsiyonel)

220 V/50 HZ

1400 WATT (Egzozlu Motor)

-

55 watt

10 Lt.

13 Lt.

29 Kg.

40x64x70 cm.

7,5 m.

220 V/50 HZ

1400 WATTx2 (Egzozlu Motor)

1900 watt (Termik korumalı, rezistanslı)

110 watt

12 Lt.

16 Lt.

32 Kg.

40x64x70 cm.

7,5 m.
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