
 

 

 
 

                                        54 – годишен опит  

                                         на световния пазар 
 
 
 
 
 
 
 

Автоматична четкова автомивка за измиване на 
автомобили, джипове и микробуси, 

Серия NET, 
GIUGIARO DESIGN 

 
 

 

 

 
Технически характеристики: 
 
Еднопортална автомивка с три четки, общо високо налягане и изсушаване Работни 
височини на измиване – до 2300mm, до 2500mm или до 2800mm Горещо-
галванизирана, небоядисана структура Вътрешните и ниските части на портала са от 
неръждаема стомана (инокс) 
Сервизни врати с предно отваряне (за лесен достъп до електрическото табло и химическите 
продукти) 
Външен вид от GIUGIARO DESIGN в три възможни цвята: червен, син или сив металик. С 
включени: странични водни защити на вертикалните четки; 
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многоцветна LED светофарна уредба, на двете сервизни врати, с 
автоматично регулиране на интензитета, за по-лесно позициониране 
на автомобила от водача (зелено - напред, червено 
- стоп и жълто - назад) 
Релсов път – 10м. за модели NET 23, NET 25 и 11м за модел NET 28 
Директно задвижване на портала с мотори и честотен инвертор 
 

Предизмиване: 
 

Предварително накисване на колелата и ниските части с химически 
препарат през дюзи монтирани във въртящи дискове – патентована от 
Autoequip система DISCOVER 
Високо налягане от дюзи монтирани в дискове на система 
DISCOVER (с инверсия на въртенето) за измиване на колелата и ниските части на 
автомобила 

Предварително накисване с химически препарат през дюзи 
монтирани  в  старничното  високо  налягане,  както  и  през  такива 
монтирани на контурната греда, следваща профила на автомобила 
Странично осцилиращо (движи се нагоре, надолу) високо налягане с две 
дюзи на страна за измиване на средни, странични части на 

автомобила Високо налягане от контурната греда (следваща профила 
автомобила с 
накланяне отпред и отзад), за измиване на предни, задни и хоризонтални части; 
Помпа за високо налягане 7.5kW 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Измиване: 

 

 

 
 

Вертикални, меки четки Gentle Touch , тип CARLITE, комплект със специални 
алуминиеви валове, с моторизирано, плавно (мотори с честотен инвертор) отваряне 
и затваряне и натиск следен от електронни карти AUTOEQUIP. 

- Устройство за накланяне на вертикалните четки до 20° за перфектно адаптиране 
към профила на превозното средство. 
-Система “overlapping” позволяваща двойно измиване от вертикалните четки на 
предната и задната част на автомобила с цел повишаване качеството на миене 
-Безопасно заобикаляне на тегличи 
Хоризонтална, мека четка Gentle Touch , тип CARLITE, комплект със специален 
алуминиев вал, с моторизирано, плавно (мотор с честотен инвертор) вдигане и 
спускане и натиск следен от електронни карти AUTOEQUIP. 
Арка за вода с впръскване на химически препарат (шампоан),  посредством 
пневматична регулируема дозираща помпа Арка за студена вакса с впръскване на 
химически продукт, посредством 
пневматична регулируема дозираща помпа 
 

Изсушаване: 
 
Горно сушене с контурна греда (следваща профила на автомобила), 
изработена от неръждаема стомана (инокс), с два мотовентилатора 
от по 3kW всеки и система за издигане, спускане и накланяне.  
За изсушаване на хоризонталните части на автомобила. 
Странично изсушаване с 2 мотовентилатора от по 4 kW всеки.  
За изсушаване на вертикалните части на автомобила. 
 

Управление: 
 

Електронен   контрол   с   PLC   (програмируем   логически   контролер)   и   CAN 

комуникация 

Електронна система с включени фотоклетки за разпознаване на автомобила при 
позициониране, свързана с LED светофарната уредба 
Електронно табло за операторите с 6 програми, с функционални светлини и 
бутони 
Touch-Screen, цветен дисплей, монтиран на електрическото табло на 
съоръжението, с частичен (по програми) и общ дигитален контролен брояч за 
измиванията, настройка на програмите за измиване (max. 10- опционални) и 
автодиагностична фунцция (изобразяване на специфична информация относно 
статуса на функциониране, количество на препаратите, автоматични прекъсващи и 
т.н) 
Терминална кутия за кабелните връзки и маркучи, за монтаж на стена или пилон 



 

 

 

 
 

Размери 
NET.23 NET.25 NET.28 

Височина на измиване 2300mm 2500mm 2800mm 

Височина на оборудването 3130mm 3400mm 3630mm 
Ширина на измиване 2350mm 
Ширина на преминаване 2420mm 

Ширина на оборудването с водни 
защити на вертикалните четки 

4200mm (от изхода на 
кабелите/страната на тръбите: 

+745mm) 
 
 
 
 

Средни разходни норми на 
превозно  средство 

NET.23, NET.25 и NET.28 

Конфигурация и измивна програма Основна програма 
Програма с високо 

налягане 

Консумация на вода 95l 243l 

Консумация на ток 0.72 kW 0.99 kW 

 

 
Консумация на химически продукти 

 
Шампоан: 20 ml 

Активна пяна: 15 ml 
Вакса: 10 ml 

Безконтактно:15 ml 
Активна пяна: 15 ml 

Шампоан: 20 ml 
Вакса: 10 ml 

Вакса Брилиант: 10 
ml 

Време 
4'40" 

(4 преминавания) 
5'40" 

(6 преминавания) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Опцио нално обор удване : 

 
X030.000.0 – Тролейна система модел “Caterpillar” ( прешленест тип), за 
движение на кабелите и маркучите, с 2 пилона за монтаж на открито 



 

 

 

 

 

 

Х871.000.0 – LED дисплей с бeли диоди, изобразяващ реклами, текущи цикли на измиване 
и др. 

 
 

Х854.000.0 – Графични стикери “FLY-OK” за по-добър дизайн 
 
 
 

 
                          X004.143.0 - Устройство за впръскване на активна пяна,  
                        с включена пневматична, дозираща, регулируема помпа 
 
 
 
 
 
 
 
 
X002.000.0 – Устройство за измиване шасито на 
превозното средство с фиксирани дюзи и предпазна 
рамка 
 
 
X017.000.0 - Комплект многостъпална вертикална помпа 4kW, 250l/min, 5bar за осигуряване 
на вода към опцията X 002.000.0 измиване шаси 
 
X870.143.0 – Автоматично устройство против замръзване (изисква допълнително сгъстен 
въздух от компресор) 

 
X027.143.0 - Водна помпа за основната вода с отделно табло и защита, 2,2kW, 200 
liter/minute, 3.5 bar. 
 

*Забележка: При наличие на хидрофорна система с достатъчен дебит и 
налягане помпата не е необходима 
 
Х585.000.B – Устройство за плащане на самообслужване – 
мултипрограмно с до 6 програми, от прахово-боядисана стомана за 
монтаж на стена: 
-Вратичка (5мм дебелина) и триточково заключване, с предно отваряне -
Банкноточетец 
 
-Приемател за монети и жетони -Подготвен за инстакиране на 
механизъм за връщане на ресто -Цифрено-буквен дисплей 
 
-LED светещи бутони за стартиране на 6-те измиващи програми 
-LED светлинни индикатори 
-Електронно управление на всички функции - 
Многоцветни графически инструкции - Охлаждаща 
и подгряваща система с термостат 
 
Х585.000.D – Устройство към за връщане на ресто, за 1 тип монета 



Х585.000.G – Доплащане за устройство към Х585.000.B за разплащане с чип карти. 
С включени 30 чип карти. 
 
Х585.000.К – Терминал за зареждане и конфигуриране на чип карти 

Х654.00.0 – 1брой чип карта 

 

Чертеж на площадката с поглед отгоре: 

 
 

Необходими размери на площадката за монтаж и експлоатация на автомивката: 

 
Дължина : 12000 мм 
Ширина : 5300 мм 
Височина: в зависимост от избрания модел: + 150 мм 
 


