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 АВТОБУСИ » АВТОМИВКАТА  LAP  AE.DT  МИЕ  НАД  160 АВТОБУСА  НА  ДЕН 75 74 АВТОБУСИ 

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

Монтираното в Пловдив съоръжение е 
производство на италианската компания 
Autoequip Lavaggi, с над 53 години све-

товен опит, и е доставено и монтирано от офи-
циалният им представител Интербулит Екип 
ЕООД.

Интербулит Екип предлага на българския па-
зар разнообразно специализирано оборудване 
за измиване на леки и лекотоварни автомобили, 
камиони и автобуси. Фирмата е създадена през 
1995 г. и за 20  години се е утвърдила като осно-
вен доставчик на комплексно автосервизно, ав-
томиячно, автобояджийско и автотенекеджийско 
оборудване за всички типове превозни средства. 
Екипът на Интербулит е натрупал сериозен опит 
в проектиране, доставка, монтаж и сервизното 
обслужване на цялата гама предлагани продукти. 
Компанията е официален представител за Бъл-
гария на международно признати производите-
ли от Италия, Холандия, Австрия, Германия и Ко-
рея. Запазената марка на екипа е индивидуални-
ят подход към всеки клиент, съчетан с оптимални 
технологични и дизайнерски решения.

Новата автомивка е монтирана в новата база 
на Хеброс Бус в Южна индустриална зона Плов-
див. В базата се обслужват градските автобу-

си на превозвача. Ежедневно през автомивката 
преминават почти всичките над 110 автобуса на 
Хеброс Бус, които работят по градските и меж-
дуградските линии в Пловдив.

Моделът на доставената автомивка е LAP 
AE.DT. Той е подходящ за бързо измиване на ав-
тобуси на фирми, обслужващи линии на град-
ския транспорт, в случаи, когато трябва да се из-
миват над 80 автобуса за работен ден.

Основното предназначение на LAP AE.DT е 
да мие превозни средства непрекъснато – едно 
след друго. Стандартно моделът е оборудван с 4 
вертикални четки и система за изсушаване, със-
тояща се от 2 странични фиксирани вентилато-
ра, за сушене само на страничните прозорци. 
Моделът може да се оборудва и с пета хоризон-
тална четка за измиване на покрива на автобуса.

Автомивката е проходен тип и работи напъл-
но автоматизирано. Светофар на входа на съо-
ръжението за измиване, дава зелен сигнал на во-
дача на автобуса, че автомивката е в готовност 
за измиване и автобусът може да навлезе меж-
ду четките. Автомивката стартира автоматично 
процедурата по измиване  благодарение на сис-
тема с фотоклетки, които сканират габаритите на 
автобуса.

Автомивката Autoequip Италия 
измива над 160 автобуса на ден

Високопроизводителната автомивка модел LAP AE.DT произведена от 
Autoequip Италия е специализирана за измиване на автобуси. Дневният 
ѝ капацитет е над 160 превозни средства. Първото такова съоръжение у 
нас вече работи в Пловдив, в базата на една от най-големите български 
транспортни компании – Хеброс Бус ООД

Размери за модел LAP AE.DTL.37.4 (с 4 четки) 

Височина на измиване 3700 мм

Ширина на преминаване 4200 мм

Височина на съоръжението 4130 мм

Височина на съоръжението със сушене (опция) 4490 мм

Дължина на съоръжението 14 000 мм

Italian Buswash  
Autoequip Washes More 
than 160 Buses per Day

High capacity buswash LAP 
AE.DT is specialized in bus 
washing. The daily capacity is 
more than 160 vehicles. The 
first plant of this kind is oper-
ated in Plovdiv in the facility 
of one of the biggest transport 
Bulgarian companies – Hebros 
Bus.

ABSTRACT IN ENGLISH

Автомивката е проходен тип и работи напълно автоматизирано

Раздалечаването на страничните четки или при-
бирането им към автобуса се контролира от PLC 
(програмируем логически контролер), работещ 
със специализирани софтуерни програми патен-
товани от Autoequip.

Автомивката е автоматична, а автобусът преми-
нава през нея със скорост 6 метра в минута. Моде-
лът LAP AE.DTL.37.4 е предвиден за измиване на ав-
тобуси с височина до 3700 мм.

Цялата структура на съоръжението е от горе-
що галванизирана стомана, защитена от корозия. 
Пръскащите арки за вода са с автоматично дозира-
не и разпределяне на миещия продукт, което се ре-
гулира от електрическа помпа. Четирите странични 
четки са полиетиленови.

Програмируемият логически контролер упра-
влява автоматично всички работни функции на съ-
оръжението, а фотоклетки заснемат положението 
на автобуса за по-качественото му измиване.  
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