


  Giới thiệu sản phẩm 

Hồ sơ công ty 

Mô tả sản phẩm 
Chuỗi sản phẩm làm sạch tấm pin NLMT 

Phiên bản bàn chải lăn bằng điện 

Phiên bản đầu bàn chải đôi bằng điện 

Phiên bản đầu bàn chải đơn bằng điện 

Phiên bản thủ công 



  Giới thiệu sản phẩm 

HỒ SƠ CÔNG TY 

Với tư cách là nhà thiết kế các giải pháp làm sạch thương mại, tập trung vào xử lý các môi trường có yêu cầu làm sạch phức 

tạp và giúp khách hàng cải thiện hiệu quả về việc làm sạch. Chúng tôi cung cấp một dòng sản phẩm bao gồm thiết bị làm sạch 

pin năng lượng mặt trời, máy làm sạch tầm cao và vừa, các ống sưởi sàn nhà và hơi nước nhiệt độ cao. Lĩnh vực của các giải 

pháp làm sạch. 

Với tư cách là một công ty có công nghệ và khoa học tiên tiến, chúng tôi đã đạt được sự tăng trưởng hiệu suất 1000% trong 

vòng hai năm kinh doanh. Trong năm 2018, doanh thu hàng năm đã vượt 20 triệu nhân dân tệ. Chúng tôi cam kết phối hợp tích 

cực với tất cả các khách hàng và phấn đấu để hai bên cùng có lợi.  

  

 



  

Giới thiệu  

sản phẩm 

Giới thiệu sản phẩm 



  Giới thiệu sản phẩm 

Bàn chải lăn làm sạch 

pin năng lượng mặt trời 



  Giới thiệu sản phẩm 
Bàn chải lăn làm sạch pin năng 

lượng mặt trời 

Bàn chải lăn M1 là một sản phẩm được phát triển gần đây. Bàn chải lăn M1 được thiết kế dạng có đầu trục khuỷu có thể 

tiết kiệm sức lao động hơn thanh thẳng và có công thái học tốt hơn. Công nhân xây dựng có thể dễ dàng giữ cán bàn chải 

lăn và ấn xuống để làm sạch. Không chỉ dễ dàng sử dụng mà hiệu quả còn được cải thiện đáng kể. Bàn chải này có thể làm 

sạch khoảng 0.5-1.2 MW (phân phối), trong các điều kiện làm việc phức tạp thì vui lòng tham khảo trường dữ liệu. Cán 

cầm dài 1.5-7.5 mét và duỗi thẳng tự do và có thể sử dụng cho cả việc rửa và làm khô mà có thể thích nghi với nhiều địa 

hình và môi trường phức tạp; hộp pin Lithium  có thể hoạt động khoảng 8-10 tiếng nên sẽ làm sạch thuận tiện hơn. Thiết kế 

của sản phẩm rất hợp lý và một số lượng lớn chất liệu nhôm hợp kim được sử dụng làm kết cấu chính. Trọng lượng của 

máy được giảm đi 35% và trọng lượng nhẹ nhất chỉ có 5.7kg. Việc làm sạch rất dễ dàng, cường độ lao động được giảm 

xuống và ngày làm việc sẽ không mệt mỏi. Chúng tôi cũng trang bị ba phiên bản để lựa chọn; đối với việc cấp nước thì 

chiếc máy này không có riêng thiết bị cấp nước nhưng có cung cấp một loạt máy bơm cấp nước để khách hàng tự do lựa 

chọn 

Bộ 

dụng 

cụ 

Bộ chuyển đổi 

điện 220V 

sang 24V 

Dây điện 

kéo dài 

đến 8 mét 

 

Van và ống 

nước 15 mét 

 

Rộng  

60cm 
Đầu bàn chải + cán cầm  

 

Rộng  

60cm 

Ba lô 

đeo vai 

Bộ 

dụng 

cụ 

Túi pin 

Lithium 
Bộ sạc Van và ống 

nước 15 mét 

 

Dây điện lò xo được 

điều khiển bằng 

điện 

 

 

 Phiên bản tiêu chuẩn M11 Phiên bản pin Lithium M12 

Rộng  

60cm 

Ba lô  

đeo vai 

Bộ dụng 

cụ 
Túi pin 

lithium 
Bộ sạc 

Van và ống 

nước 15 mét 

 

Bộ chuyển đổi 

điện 220V 

sang 24V 

Kéo dài dây 

điện đến 8 

mét 

 

Dây điện lò xo 

được điều 

khiển bằng điện 

 

 

 Phiên bản kép M13 

Đầu bàn chải + cán cầm  

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này được trang bị dây điện 8 mét, có thể sử dụng khi được kết nối với AC220V 

Bộ dụng 

cụ 

Bộ chuyển đổi điện 

220V sang 24V 

Dây điện kéo dài 

đến 8 mét 

 

Van và ống 

nước 15 mét 

 

Đầu bàn chải + cán cầm  

Rộng  

60cm 

Phiên bản tiêu 

chuẩn M11 

(Không bao gồm máy bơm) 

 

Mã sản phẩm 

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 

Chiều dài cán cầm  

(số đoạn) 
 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm 

 Chiều dài ống nước 

 
Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này được trang bị túi pin Lithium và được trang bị ba lô đeo vai, thời gian dùng pin có thể đạt 8-10 tiếng  

Phiên bản pin  

Lithium M12 

(Không bao gồm máy bơm) 

 

Rộng  

60cm 

Bộ 

dụng 

cụ 

Ba lô đeo vai Túi pin 

Lithium 

Bộ sạc 
Van và ống 

nước 15 mét 

 

Dây điện lò xo 

được điều khiển 

bằng điện 

 

 

 

Đầu bàn chải + cán cầm  

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm (Số đoạn) 

 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm 

 Chiều dài ống nước 

 
Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 

Pin Lithium 

 
Bộ sạc pin  

 

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 



  

Tốc độ vòng quay: 

Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này tích hợp bản tiêu chuẩn và bản pin Lithium, cung cấp hai giải pháp cấp điện.  

Khách hàng lựa chọn theo sự thay đổi về môi trường. 

Phiên bản  

kép M13 

(Không bao gồm máy bơm) 

 

Rộng  

60cm 

Ba lô đeo vai 

Bộ 

dụng 

cụ 
Túi pin 

Lithium 
Bộ sạc 

Van và ống 

nước 15 mét 

 

Bộ chuyển đổi điện 

220V sang 24V 

Đầu bàn chải + cán cầm  

Dây điện kéo 

dài đến 8 mét 

 

Dây điện lò xo 

được điều khiển 

bằng điện 

 

 

 

Điện áp: Tổng công suất:  

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm (Số đoạn) 

 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm  

 
Chiều dài ống nước 

 Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 

Pin Lithium 

 
Bộ sạc pin  

 
Thời gian sử dụng pin 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Làm sạch pin NLMT với  

bàn chải điện hai đầu 



  

Phiên bản tiêu chuẩn X41 Phiên bản pin Lithium X42 

Phiên bản kép X43 

Giới thiệu sản phẩm 

Bàn chải làm sạch pin NLMT 

bằng điện hai đầu 

Là sản phẩm được phát triển gần đây trong 18 năm, đã đạt được bằng sáng chế biểu mẫu quốc gia và mẫu có tính thực tiễn 

cùng thời điểm. Sau 2 năm, sản phẩm này đã có công nghệ hoàn thiện, đặc biệt là trong việc làm sạch các trạm quang điện 

thương mại được phân phối. So với bàn chải quang điện đầu đơn, hơn nữa việc làm sạch các trạm quang điện có không 

gian hẹp và diện tích nhỏ, máy làm sạch đầu đơn hầu như không tiện lợi; mặc dù máy làm sạch năng lượng cân bằng đầu 

đôi có trọng lượng nặng hơn, nó có kết cấu hợp lý hơn và hiệu quả hơn khi sử dụng. Dễ dàng hơn khi vận hành và dễ dàng 

điều khiển hơn, khi so sánh giá với các sản phẩm đầu đơn, hiệu quả đã tăng lên khoảng 30%, nhưng hiệu quả là gấp đôi. 

Có ba phiên bản để lựa chọn; đối với việc cấp nước, máy làm sạch này không có riêng thiết bị cấp nước nhưng cung cấp 

sơ đồ máy bơm đa dạng để khách hàng lựa chọn; 



  

Đầu bàn 

chải 

Đầu bàn 

chải 

Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này được trang bị với dây điện x mét, có thể dùng khi được kết nối với AC220V 

Phiên bản  

tiêu chuẩn X41 

Sổ tay + Túi phụ kiện 

Van + ống nước 

Cáp 10m 

Cán cầm  

Bộ chuyển điện 220V 

sang 24V (Không bao gồm máy bơm) 

 

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm (Số đoạn) 

 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm  

 
Chiều dài ống nước 

 Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này được trang bị túi pin Lithium và được trang bị ba lô đeo vai, thời gian dùng pin có thể đạt 5-6 tiếng  

 

Phiên bản  

pin Lithium X42 

Túi pin  

Lithium + bộ sạc 

Cán cầm  

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 

(Không bao gồm máy bơm) 

 

Sổ tay +  

Bộ phụ kiện 

Van + ống nước 

Đầu 

bàn 

chải 

Đầu 

bàn 

chải 

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm (Số đoạn) 

 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm  

 
Chiều dài ống nước 

 Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 

Bộ sạc pin  

 

Pin Lithium 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này tích hợp bản tiêu chuẩn và bản pin Lithium, cung cấp hai giải pháp cấp điện.  

Khách hàng lựa chọn theo sự thay đổi về môi trường. 

 
Sổ tay +  

Túi phụ kiện 

Túi pin Lithium + bộ sạc Van + ống nước 

Phiên bản  

kép X43 

(Không bao gồm máy bơm) 

Đầu bàn 

chải 

Đầu bàn 

chải 

Túi đeo pin 

Cán cầm  

Cáp 10m 

Bộ chuyển đổi 220V sang 24V 

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm (Số đoạn) 

 

Chiều dài dây điện 

 Đường kính tối đa  

của cán cầm  

 Chiều dài ống nước 

 
Chiều rộng làm sạch 

 
Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 

Thời gian sử dụng 

 

Bộ sạc pin  

 

Pin Lithium 



  Giới thiệu sản phẩm 

Bàn chải làm sạch pin 

NLMT đầu đơn 



  Giới thiệu sản phẩm 

BÀN CHẢI LÀM SẠCH PIN NLMT ĐẦU ĐƠN 

Thiết bị làm sạch pin NLMT đầu đơn được trang bị cán cầm ống lồng dài 3.5m, 5.5m, 7.5m. Đầu bàn chải quay 260 

vòng/phút và có thể xịt bằng nước khi kết nối với nguồn nước. So sánh với máy làm sạch năng lượng cân bằng đầu 

đôi thì có tiện ích là nhẹ hơn, linh hoạt hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Sự bất tiện là hiệu suất thấp hơn và khó điểu 

khiển khi vận hành từ xa, nên cân nhắc điều này nếu pin NLMT có diện tích nhỏ và khoảng cách ngắn. Có ba phiên 

bản để dùng cho các môi trường cấp thủy năng khác nhau. 

Phiên bản tiêu chuẩn X31 Phiên bản pin Lithium X32 

Phiên bản kép X33 



  

Máy bơm 

 

Mã sản phẩm 

 
Chiều dài cán cầm  

Số đoạn  

Đường kính tối đa  

của cán cầm  

Thủy năng và ống ray 

Chiều rộng đầu bàn chải 

Độ dày thành cán cầm  

Mô tơ 

Bộ chuyển đổi điện 

 
Ống bơm 

Giới thiệu sản phẩm 

Được trang bị với máy bơm nước nhỏ 60w và bộ chuyển đổi điện, có thể dùng thiết bị này khi kết nối với AC220V 

Phiên bản tiêu 

chuẩn X31 
Bàn chải quang điện 

Ống bơm 1.3m 

Hộp điều khiển công tắc 

Đựng một bơm cấp 

nước nhỏ Máy bơm Bộ đổi điện 220V 

Ống ray 

thủy năng 

16m 

Điện áp: 

 

Tổng công suất: 

 

Tốc độ vòng quay: 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản này được sản xuất để di chuyển được. Loại bỏ việc kết nối điện AC220V đã cố định và bơm nước nhỏ. Thay vào đó, có thể dùng 2 bộ pin 

Lithium liên tục trong ít nhất 9 giờ. Có thể đeo trên vai và kết với bất kỳ nguồn nước nào có khoảng cách xa. Khoảng cách linh hoạt trong việc làm sạch 

(Khi không có nguồn nước, nên chọn các hệ thống máy bơm nước khác nhau để đáp ứng nhu cầu cấp nước) 

Phiên bản  

pin Lithium X32 

(Không bao gồm máy bơm) 

Ống ray kết hợp thủy năng 8m 

Cấp điện cho ba lô đựng pin Lithium, 

Kết nối hệ thống cấp nước tự trang bị Bàn chải quang điện 

Pin Lithium Bộ sạc Ba lô đựng pin 

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm  

Số đoạn  

Đường kính tối đa  

của cán cầm  

Chiều rộng đầu bàn chải 

Độ dày thành cán cầm  

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: Mô tơ 

 
Pin Lithium 

 

Thủy năng và ống ray 

 
Chiều dài ống hút 

 
Bộ sạc  

 



  

Giới thiệu sản phẩm 

Đây là cách làm sạch được cung cấp theo tiêu chuẩn cấp điện 220V/máy bơm nước điện áp thấp và hai túi pin Lithium cùng thời điểm. Với lợi ích là có thể 

chọn một sơ đồ khớp phù hợp theo những thay đổi môi trường khác nhau; (Máy bơm lắp sẵn có công suất nhỏ hơn, dài hơn 30m và nên chọn máy bơm nước 

có công suất cao đối với khoảng cách ở trên. Xem danh sách thích hợp để có thông tin chi tiết) 

Phiên bản  

kép X33 
Hộp điều khiển công tắc 

Ống ray và 

thủy năng 16m 

Bàn chải quang điện 

Ống bơm 1.3m 

Đựng một bơm cấp nước nhỏ 
Ba lô đeo vai Bộ sạc Pin Lithium 

Điện áp: Tổng công suất: Tốc độ vòng quay: 

Mã sản phẩm 

Chiều dài cán cầm 

Số đoạn  

Đường kính tối đa  

của cán cầm 

Thủy năng và ống ray 

 

Chiều rộng đầu bàn chải 

 
Độ dày thành cán cầm  

 

Mô tơ 

 
Pin Lithium 

 

Chiều dài ống hút 

 
Bộ sạc  

 
Bơm nước 

 
Bộ chuyển đổi 

điện 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Bàn chải làm sạch pin 

phiên bản thủ công 



  Giới thiệu sản phẩm 

BÀN CHẢI LÀM SẠCH PIN NLMT  

PHIÊN BẢN THỦ CÔNG 

Bàn chải xịt nước thủ công được trang bị cán cầm dài 4.5m-12m và ống nước 25m-32m có nước ở vòi hoặc thiết 

bị cấp nước khác thì bàn chải có thể làm sạch hiệu quả các tấm pin NLMT bằng cách xịt nước cùng thời điểm. 

Khi không có thiết bị cấp nước, có thể dùng máy bơm nước công suất thấp hơn để làm sạch đầu bàn chải cách 

12m và cũng có thể chọn máy bơm bằng pin Lithium để cấp nước ở môi trường không có điện. 

Phiên bản thủ công X21 Phiên bản thủ công X22 

(sử dụng máy bơm) 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản  

thủ công X21 

Chiều dài ống nước 

Chiều rộng 

đầu bàn chải 

 Đường kính cán cầm 

 

Số đoạn cán 

cầm 

 

Chiều dài cán 

cầm 

 

Mã sản phẩm 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

Phiên bản  

thủ công X22 

(sử dụng máy bơm) 

Chiều dài ống nước 

nước 

 

Chiều rộng 

đầu bàn chải 

 Đường kính cán 

cầm 

 

Số đoạn cán cầm 

 

Chiều dài cán cầm  

 

Mã sản phẩm 

 

Bơm nước 

 
Bộ chuyển đổi 

điện 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

THIẾT BỊ SAU ĐÂY CẦN ĐƯỢC MUA RIÊNG BIỆT 

Bàn chải làm sạch pin NLMT đầu đơn 

Phiên bản pin Lithium X32 

Bàn chải làm sạch pin NLMT đầu đôi 

Phiên bản chính X41 

Bàn chải làm sạch pin NLMT đầu đôi 

Phiên bản pin Lithium X42 

Bàn chải làm sạch pin NLMT đầu đôi 

Phiên bản kép X43 

Bàn chải lăn làm sạch pin NLMT 

Phiên bản chính M11 

Bàn chải lăn làm sạch pin NLMT 

Phiên bản pin Lithium M12 

Bàn chải lăn làm sạch pin NLMT 

Phiên bản kép M13 



  Giới thiệu sản phẩm 

CÁC GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC 

ĐA DẠNG 

(Máy bơm mua riêng) 

Máy bơm DC 220V  Máy bơm pin Lithium đơn Máy bơm pin Lithium đôi 

Máy bơm xăng 
Máy bơm công suất cao 220V 



  Giới thiệu sản phẩm 

MÁY BƠM DC 220V 

MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT THẤP 220V VÀ ỐNG NƯỚC TỐI ĐA 50M CÓ THỂ THỰC HIỆN Ở 

KHOẢNG CÁCH NGẮN VÀ CẤP NƯỚC TRONG VÒNG 80M 

 

Nguồn cung cấp 

Khoảng cách bơm đẩy 

Công suất 

Áp suất 

 
Dòng chảy 

 Khoảng cách hút 

 Điệp áp 

 Khoảng cách song song 

xa nhất 



 

 

 

  

Giới thiệu sản phẩm 

MÁY BƠM  

PIN LITHIUM ĐƠN 

MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT THẤP DC NGUỒN PIN LITHIUM VÀ ỐNG NƯỚC DÀI TỐI ĐA 50M CÓ THỂ CẤP 

NƯỚC Ở KHOẢNG CÁCH NGẮN TRONG PHẠM VI 80M (PIN DÙNG TRONG 5 GIỜ) 

 

Nguồn cung cấp 

Khoảng cách bơm đẩy 

Công suất 

 Áp suất 

 
Dòng chảy 

 
Khoảng cách hút 

 
Điện áp 

 Khoảng cách song song 

xa nhất 

 
Thời gian sử dụng 

 



  

Nguồn cấp điện 

Khoảng cách bơm đẩy 

Công suất 

 
Áp suất 

 Dòng chảy 

 
Khoảng cách hút 

Điện áp 

 Khoảng cách song song 

xa nhất 

 
Thời gian sử dụng 

 

MÁY BƠM  

LITHIUM ĐÔI 

MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT THẤP NGUỒN ĐIỆN LITHIUM VÀ ỐNG NƯỚC DÀI TỐI ĐA 50M CÓ THỂ CẤP 

NƯỚC Ở KHOẢNG CÁCH NGẮN TRONG PHẠM VI 80M (PIN DÙNG TRONG 10 GIỜ) 

Giới thiệu sản phẩm 



  Giới thiệu sản phẩm 

MÁY BƠM  

ĐIỆN ÁP CAO 220V 

ĐỐI VỚI NHỮNG MÔI TRƯỜNG LÀM SẠCH CÓ KHOẢNG CÁCH XA, NÊN MUA MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT CAO 220V ĐỂ ĐÁP ỨNG 

CÁC YÊU CẦU CẤP NƯỚC CÓ KHOẢNG CÁCH XA 300M VÀ CÓ THỂ NỐI CÁC ỐNG NƯỚC ĐA NĂNG CÙNG THỜI ĐIỂM. 

Nguồn cấp điện 

Khoảng cách hút 

Công suất 

 
Chiều dài ống hút 

Dòng chảy 

 Khoảng cách song song 

xa nhất 

 



  Giới thiệu sản phẩm 

BƠM XĂNG 

Ở MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ ĐIỆN, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ MUA BƠM XĂNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÔNG CÓ 

NGUỒN NƯỚC VÀ KHÔNG CÓ ĐIỆN VÀ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC TRONG PHẠM VI 300M 

Nguồn cấp điện 

Khoảng cách bơm đẩy 

Đầy hộp chứa 

Công suất hộp chứa 

Khoảng cách song song 

xa nhất 

 

( Xăng ) 

Thời gian hoạt động: 



 

 

Giới thiệu sản phẩm 

CÁM ƠN  

QUÝ KHÁCH 


