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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

Съоръженията на ENTRA намират широ-
ко приложение на строителни площад-
ки, мини, бетонови възли, заводи за пре-

работка на отпадъци, сметища, депа, заводи за 
производство на строителни материали и т.н. за 
бързо и качествено измиване на гумите и ниски-
те части на товарните автомобили, обслужващи 
тези обекти. Такива инсталации са доставени и 
монтирани от Интербулит Екип ЕООД във фир-
ми за строителни материали и сметища в Разлог, 
Луковит, Разград, Стара Загора, Исперих, Шу-
мен, София и Пазарджик.

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 автотенекеджий-
ско оборудване за всички типове превозни сред-
ства. Екипът на Интербулит е натрупал сериозен 
опит в проектиране, доставка, монтаж и сервиз-
ното обслужване на цялата гама предлагани про-
дукти. Компанията е официален представител за 
България на международно признати произво-
дители от Италия, Холандия, Австрия, Германия 
и Корея. Запазената марка на екипа е индивиду-

алният подход към всеки клиент, съчетан с опти-
мални технологични и дизайнерски решения.

Предпочитан в България
Бестселърът на Интербулит Екип у нас е 

проходната инсталация за измиване на гуми при 
движещо се превозно средство, модел DTW-241 
– с решетки, без въртящи валове. Той е предви-
ден за вкопаване във фундамент и има две вер-
сии: за камиони с обща маса до 25 т и до 50 т. 
Времето за измиване на един камион е 20-40 
сек, като за осем часа капацитетът е разчетен за 
максимум 1400 камиона.

Инсталацията разполага с дюзи, насочени за 
измиване на външната, вътрешната и долна част 
(грайфера) на колелата и шасито. Има сензор за 
автоматично стартиране и таймери за приключ-
ване на цикъла на измиване, като се използва 
една и съща вода след утаяване и филтриране. 
Нейната циркулация се осигурява от специал-
на помпа. Изисква се предварително изграде-
на шахта, в която се монтира резервоара на ин-
сталацията. Той е отворен, метален и обработен 
против корозия. На дъното му се утаява калта, 
изнасяна чрез автоматична конвейерна система.

За по-силно замърсени превозни средства 

Driving off Clean
The muddy wheels of dump-
ers, concrete mixers, con-
crete pumps, cranes, refuse 
and other types of trucks are a 
big problem today. The wheel 
washers of the Korean manu-
facturer ENTRA, represented 
officially in Bulgaria by Iterbu-
lit Ekip, offer efficient solutions 
for its solving 
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Да потеглиш на чисто

Калните колела на самосвали, бетоновози, бетонпомпи, автокранове, сметосъбиращи и други видове 
камиони са голям проблем в днешно време. Ефективни варианти за неговото решаване, и по този 
начин опазване на нашите улици и пътища чисти, предлагат инсталациите за измиване на колела на 
южнокорейския производител ENTRA, представляван у нас официално от фирма Интербулит Екип

може да се достави DTW-241D6, който в допъл-
нение предлага по-мощна помпа за вода (за пре-
возни средства до 25 т).

Още ефективни модели и 
варианти

В България Интербулит Eкип има реализи-
рани доставка и монтаж също и на модела DTW-
110 с въртящи се двойни валове за едновремен-
но автоматично измиване на колелата на две оси 
(за вкопаване във фундамент). Времето за из-
миване на един камион с максимална обща маса 
до 25 т е 45 сек, а капацитетът е разчетен до 640 
превозни средства за 8 часа. Има възможност за 
настройка на времетраенето на измивния цикъл 
в зависимост от степента на замърсеност.

Освен дюзите, насочени за измиване на 
външната, вътрешната и долна част (грайфера) 
на колелата и шасито, инсталацията разполага с 
осем електрически задвижвани вала, чрез кои-
то по-ефективно се измиват много замърсени 
гуми. Валовете разполагат със защита от прето-
варване и са предвидени за едновременно изми-
ване на колелата на две оси, като са достатъч-
но широки за единични и двойни гуми. Както при 
вече споменатите модели и DTW-110 има сензор 
за автоматично стартиране и таймери за при-
ключване на цикъла на измиване, като се използ-
ва една и съща вода след утаяване и филтрира-
не. Изисква се предварително изградена шахта, 
в която се монтира резервоара на инсталацията.

В случай, че изграждането на шахта не е уда-
чен вариант за клиента или е необходимо инста-

лацията да се мести, в гамата на ENTRA се пред-
лага моделът DTW-310 с издигната платформа с 
решетки и рампи за камиони до 25 т и до 50 т (без 
въртящи се валове). Времето за измиване е 20–
40 сек, а максималният капацитет е в диапазона 
720–1400 камиона за 8 часа.   

Инсталацията DTW-110 с 
въртящи се двойни валове 
може да се справи и с най-

замърсените гуми

За 8 часа инсталацията за 
измиване на колела модел 
DTW-241 (с решетки) има 
капацитет до 1400 камиона


