
Модел DTW-241 с решетки, без въртящи валове, за 

вкопаване във фундамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o С конвейрна система за разтоварване на натрупаната 

кал от дъното на инсталацията 

o Измиване  от външната и вътрешната част на колелата 

и долната част на товарния автомобил 

Модел DTW – 241 

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 5 160мм (Ш)х 1 000 мм (В) 

Тегло 4 000 кг. 

Предназначение До 25т. и до 50т. самосвали,боклукчийски  

камиони и др. 
Време на измиване 20 – 40 сек 

Капацитет Максимум 1400 камиона/ден (8 часа) 

Захранване 380V/50 Hz 

Инсталирана 
мощност 

11.75 Kw 

Управление Автоматично управление  

 Работно налягане 3-4 kgf/cm 2 (43-56psi) 



 

1.Бързо измиване на колелата / удобно за управление 

Измиването на колелата започва бързо с автоматичен сензор, когато превозното 
средство преминава през машината бавно, така че няма необходимост от оператор 
Тази система  за измиване на колела е изключително ефективна. 

2.Подходяща за всички типове превозни средства 

Машината може да измие перфектно от малки камиони до тежкотоварни с мощни водни 
струи и монтирани дюзи. На разположение са опции за превозни средства с по-голяма 
ширина. 

3.Изисква се минимално пространство 

Машината може да бъде монтирана на входяща или изходяща точка на пътното 
платно. Ако конструкцията е на склон, може да се монтира върху хоризонтално 
пространство с минимална дължина от 6м. 

4.Отлична дълготрайност и лесна проверка 

Изработенa от висококачествени компоненти за изключителна издръжливост и 
минимални прекъсвания. С премахването на скелето за безопасността в центъра, е 
лесно да се проверява машината. 

5.Лесна поддръжка 

Редовната поддръжка на машината е проста и изисква минимални средства, време или 

умения. Разходите за ремонт на машината са ниски поради използване на качествени 

компоненти и специално термично обработена стоманена верига за конвейера. 

6. Лесен монтаж и преместване 

Инсталацията може да бъде премествана лесно. Тя се поставя в предварително изготвен 

бетонен фундамент, който се пълни с оборотна вода около 8 куб.м., която машината 

използва. Към нея се свързват само електрическо захранване и тръба за автоматично 

допълване с вода. 



 

 

 

 

Модел Размер „а“ Размер „b” 

DTW-241 3,150mm 5,160mm 

DTW-241 EX1 4,200mm 6,260mm 

DTW-214 EX2 4,700mm 6,760mm 

 

 



 

 

 

 

 

 


