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ИНТЕРБУЛИТ ЕКИП ЕООД е създадена през 1995 г. За тези 20  години  се утвърдихме като основен 
доставчик на комплексно автосервизно, автомиячно, автобояджийско и автотенекеджийско 

оборудване за леки и лекотоварни автомобили, камиони, автобуси и специализирани превозни 
средства. Екипът ни притежава сериозен опит в проектирането, доставката, монтажа и сервизното 

обслужване на цялата гама предлагани от нас продукти.

София 1700, бул. Д-р Г. М. Димитров, блок 38, вх. В, ет. 1, http://interbulit.com
тел./факс: +359 2 968 9008, +359 2 968 9006, +359 2 962 2696, www.facebook.com/interbulit.equip.ltd

Автомивките на италианския производител Autoequip Lavaggi могат да удовлетворят и най-
взискателните клиенти, очакващи бързина и постоянно качество на измиване на превозните 
средства. Първото съоръжение за външно измиване на автоцистерни в България TANKER WASH 
AE5/45 CM работи край София, до Казичене

Trucks, Buses and  
Tankers Shine Like New

The truck and bus washes of 
the Italian manufacturer Auto-
equip Lavaggi can satisfy the 
most demanding customers, 
expecting promptness and 
constant wash quality of their 
vehicles. The first tanker wash 
in Bulgaria of the model TANK-
ER WASH AE5/45 CM is oper-
ated near Kazichene (Sofia).

ABSTRACT IN ENGLISH

Камиони, автобуси и 
автоцистерни блестят като нови

Автомивките на Autoequip Lavaggi от сери-
ята CAMBUS/TANKER WASH се отличават с 
голяма гъвкавост на моделите с три и пет 

четки и богат избор от допълнително оборудва-
не: високо налягане, измиване на шасито отдо-
лу, различни варианти на автоматично управле-
ние и др. Благодарение на това, тези автомив-
ки могат да се адаптират към формата на всички 
стандартни и нестандартни превозни средства. 
Италианският производител Autoequip Lavaggi 
се представлява официално у нас от фирма  
Интербулит Екип.

Автоцистерни до блясък
Автомивката TANKER WASH AE5/45 CM, до-

ставена и монтирана от Интербулит Екип в ком-
плекс Омикс край Казичене, София, засега е 
първото и единствено съоръжение в България за 
външно измиване на автоцистерни и камиони. Тя 
е с работна височина до 4,5 м и разполага с пор-
тал от горещо поцинкована конструкция, защита 
против корозия и стабилност при вятър. Двойни-
ят поцинкован релсов път е с дължина 27 м, а ско-

ростта за измиване може да се програмира (при 
основната програма е 6 м/мин).

Автомивката разполага общо с пет четки. 
Първите две са вертикални полиетиленови чет-
ки, след които следват две вертикални полиети-
ленови получетки със специална форма за изми-
ване овала на цистерните. Всички те са с мотори-
зирано движение и електронен контрол на нати-
ска и обръщане посоката на въртене. Управле-
нието им се извършва чрез електронни карти, 
патент на Autoequip Lavaggi, за прецизно адап-
тиране към профила на превозното средство за 
измиване на предните, задните и страничните 
части. Петата полиетиленова четка е хоризон-
тална и следва профила на автомобила чрез кон-
трол от електронна карта Autoequip за измиване 
на предните, задните и горните части.

Чисти камиони и автобуси
Автоматизираната четкова автомивка за ка-

миони, автобуси и микробуси модел CAMBUS 
AE3/45 CM е от най-висок клас с доказана във 
времето технология и качество на вградените в 

нея елементи, които ѝ осигуряват възможност за 
дълъг експлоатационен срок при високо нато-
варване. Всички компоненти имат висока защи-
та срещу влиянието на агресивната среда, в коя-
то работят, и осигуряват лесен достъп при сер-
визно обслужване.

Работната височина на измиване е до 4,5 м, 
а двойният поцинкован релсов път е с дължина 
24 м. Скоростта на измиване е програмируема, 
като при основната програма е 6,2 м/мин. Порта-
лът е с горещо поцинкована конструкция, защита 
против корозия и обръщане при вятър. Моделът 
разполага с три полиетиленови четки: две вер-
тикални и една хоризонтална. Те са с моторизи-
рано движение и електронен контрол на натиска 
и обръщане посоката на въртене. Управлението 
им се извършва чрез електронни карти (по една 
карта на четка), патент на Autoequip Lavaggi, за 
прецизно адаптиране към профила на превозно-
то средство.

Модерни технологии
И двете автомивки – TANKER WASH AE.5/45 

CM и CAMBUS AE3/45 CM, са оборудвани със 
система за подобряване качеството на измива-
не (overlapping), осигуряваща двойно измиване 
от вертикалните четки за предната и задната част 
на превозните средства. Пръскащите арки за 
вода разполагат с автоматично разпределяне на 
измиващия продукт (шампоан) посредством до-
зираща помпа. Количеството на подавания шам-
поан може да се регулира от 0% до 100%. 

Таблото за ръчно и автоматично управление 

може да се монтира по избор на клиента на сте-
на или под. От него се избира една от шестте 
налични работни програми. XBT клавиатурата 
с брояч на измиванията по отделни програми и 
общо осигурява финансов контрол на постъпле-
нията и дава възможност за настройване и кон-
фигуриране на шестте работни програми. Про-
грамируемият логически контролер (PLC) оси-
гурява автоматично управление на всички ра-
ботни функции на съоръжението. Подаването 
на водата се извършва чрез соленоиден клапан. 
Трябва да се отбележи и възможността за ръч-
но или автоматично източване на водата против 
замръзване.  K

Автомивката CAMBUS 
AE3/45 CM за камиони, 

автобуси и микробуси е от 
най-висок клас с доказана 

във времето технология 
и качество на вложените 

компоненти


