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Машини за измиване на гуми на леки автомобили 
 

1. Мод. 3470 MAGIC 
 

     

 



ВСИЧКО НАВЕДНЪЖ 

Машината за измиване на гуми постига високи резултати в много ограничено 

пространство. Благодарение на своите размери може да се постави навсякъде в 

работната зона; в същото време позволява дълбок и прецизен измиващ цикъл и отлични 

резултати за всякакъв вид гуми. Спестява пространство, за да се уголеми зоната на 

обслужване и да се подобри нивото на качеството. 

КАК РАБОТИ 

Поддържа околната среда чиста и почиства  гумите отлично. Съчетава препарат и вода 

под високо налягане, за да се получи двоен ефект от почистването. Използването на 

студена вода намалява консумацията на енергия.  Има три работни цикли: предварително 

измиване, което намалява основната мръсотия, след това препарат и окончателно 

дълбоко почистване, което се получава с водна помпа с високо налягане (110 бара). 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Отделението от неръждаема стомана позволява третиране на гуми с диаметър от 450 мм 

до 850 мм. Цикъл на измиване, съчетаващ студена вода, високо налягане (110 бара) и 

препарат. Две измиващи програми (60-100 сек), контролирани от един инвертор, 

управляващ всички измиващи фази, така че има ниска консумация на вода (7 литра / 

цикъл) и ниска консумация на енергия (3.5 Kw). 

 

Размери 130х95х142h 

Консумация на вода 10 L 

Мощност 220V – 230V – 280V ; 3 ~ +N/50Hz 

Моторна помпа 3 kW 

Мотор за ротация на 
гумите 

0,55 kW - 0,75 HP 

Налягане на дюзите 100 bar 

Сгъстен въздух  Min. 6 bar – max. 10 bar 

Диаметър на гуми 450-850mm 

Ширина на гуми 135-340mm 

Празно тегло 265 kg. 

Консумация 3600W 

Подаване на вода  Min. 2 bar 



 

2. Мод. 34661 MIX 

 
 

 

          



 

 
ВСИЧКО В ЕДИН ПРОДУКТ 
 

Машината за измиване на гуми постига високи резултати в много ограничено 
пространство. Благодарение на малките си размери, тя може да се постави навсякъде в 
работната зона; в същото време нейната подвижност ви позволява да получите, от една 
машина, най-пълно и внимателно почистване за всякакъв вид гуми.   
 
 

КАК РАБОТИ? 
 
Поддържа околната среда чиста и почиства  гумите отлично . MIX комбинира заедно 
действието на препарати (с ниско въздействие върху околната среда) и действието на 
водната струя със средно налягане с обхват на четки за завършване на почистването на 
най-трудните части, за да се получи троен почистващ ефект. Използването на студена 
вода намалява консумацията на енергия. Три фази на работа: предварително измиване, 
което премахва основната мръсотия, след което следва препарат и се завършва с 
дълбоко почистване чрез въртящи се дюзи, управлявани от помпа със средно налягане и 
последователност от четки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Отделението от неръждаема стомана позволява третиране на гуми с диаметър от 450 мм 
до 850 мм. Измиваща система, която съчетава на студена вода с перилен препарат и 
четки. MIX предлага избор между две различни програми (60-110 сек), регулирани от 
инвертор, който управлява всички етапи на почистване, осигурявайки по-ниска 
консумация на вода (7 литра в минута) и ток (3,5 KW). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Размери 130х95х142h 

Консумация на вода 10 L 

Мощност 220V – 230V – 280V ; 3 ~ +N/50Hz 

Мотор за ротация на 
гумите 

0,55 kW - 0,75 HP 

Налягане на дюзите 100 bar 

Сгъстен въздух  Min. 6 bar – max. 10 bar 

Диаметър на гуми 450-850mm 

Ширина на гуми 135-340mm 

Празно тегло 265 kg. 

Консумация 4200W 

Подаване на вода  Min. 2 bar 


