
КОМБИНИРАНО 2 в 1 АВТОМАТИЧНО ДВУПОРТАЛНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ с високо налягане на вода + четки за 
измиване на автомобили, джипове и микробуси 

с работна височина до 2800mm 
модел FLY.2.28 
със self service 

 

 
 

        Снимката е само илюстративна. 

 

Защо трябва да бъде избран модела FLY.2.28 

 
Защото позволява възможностите на повече от една машина да бъдат 
комбинирани само в една и,  за да отговори на високите очаквания от 
качеството на измиване на всички клиенти, притежаващи както нови, така и 
стари автомобили: 

• За тези, които изискват безконтактно измиване само с високо налягане 

• За тези, които изискват измиване само с четки 

• За тези, които изискват комбинирано измиване с високо налягане на 
вода и четки 

• По-голяма производителност 

• Високо качество на измиване и подсушаване при използване на пълна 
програма 

• 24-часова експлоатация, тъй като работи със система self service, 
използваща банкноти, монети и абонаментни карти 



Машината е стриктно проектирана и произведена съгласно следните правила 
на ЕС: 

- Machinery directive CE 2006/43 
- Low Voltage directive CE 2006/96 
- Electromagnetic compatibility directive CE 2004/109 

 
 
Технически характеристики: 
 

Два индивидуално задвижващи се портала:  
• първи портал за изсушаване (горно и странично) и подготвен за измиване под 

високо налягане (горно и странично)  и измиване на колелата на превозните 
средства с ротиращи струи под високо налягане модел Discover 

• втори портал за измиване с 3 специални четки ( 2 вертикални и 1 
хоризонтална) 

- Работна височина на измиване – 2800mm  
- Горещо галванизирана структура с вътрешни и обшиващи елементи от инокс  
- Спойлер на изхода на машината (Х857) 
- Графични стикери "FLY" Visual в син или червен цвят по избор  
- LED светофарна уредба от шофьорската страна, със стрелка (зелена 

стрелка напред, червен стоп и жълта стрелка назад) за по-лесно 
позициониране на автомобила от водача  

- Сервизни врати с предно отваряне (за лесен достъп до електрическото 
табло и химическите продукти) в сив цвят RAL 7042 

- Релсов път– 12 метра дължина 
- Директно задвижване на порталите  с  мотори и честотни  

инвертори за промяна скоростта на движение на порталите, 
плавно спиране и тръгване за по-качествено измиване и 
удължава живота на механичните части 

 
 

 
Агрегати монтирани в първи портал: 
 
- Горно сушене с контурна греда за изсушаване на 

хоризонталните, предните и задни части на автомобила 
(следваща профила на автомобила) с въртене на гредата  за 
промяна на посоката на изсушаване на повърхността 
(повишава качеството на подсушаване), изработена от 
неръждаема стомана (инокс), с два мотовентилатора от по 
3kW всеки и система за плавно (с инвертер) издигане и 
спускане за повишаване качеството на подсушаване.  

- Странично изсушаване с два мотовентилатора от  по 4 kW всеки за изсушаване на 
вертикалните части на автомобила. 

- Готова за монтиране на предварително високо налягане за измиване на автомобила 
и високо налягане модел Discover за измиване на ниските части и колелата 

 

 
 

 



Агрегати монтирани във втория портал: 
 
- Вертикални, меки (безопасни) четки (2бр.) тип Gentle Touch в комплект със 

специални алуминиеви валове. С моторизирано, честотно контролирано 
(инвертер) отваряне и затваряне и натиск следен от електронни карти 

AUTOEQUIP и устройство за накланяне 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; 
Обезопасяване и контролни сензори на всяка четка  

- Хоризонтална, мека четка тип Gentle Touch в комплект със специален алуминиев 
вал, с моторизирано, честотно контролирано движение (инвертер) следващо 
профила на автомобила от електронна карта AUTOEQUIP 

- Равномерен натиск на хоризонталната четка по време на 
работа осъществен чрез преместване на флуиди  

- Арка за вода с впръскване на химически препарат 
(шампоан) , посредством пневматична регулируема 
дозираща помпа 

- Арка за изплакване 
- Арка за впръскване на студена вакса, улесняваща 

изсушаването, включена пневматична, регулируема 
дозираща помпа 

 
 
 

Управление: 
 
- Електронен контрол с PLC (програмируем логически 

контролер) и CAN  комуникация от най-висок клас 
- Педал за позициониране -  подпомага по-лесното позициониране на превозното 

средство и в края на цикъла потвърждава излизането на автомобила. 
- Електронна система с включени фотоклетки за разпознаване на автомобила при 

позициониране, свързана с LED светофарната уредба 
- Touch-Screen цветен дисплей, монтиран на електрическото табло на 

съоръжението, с частичен (по програми) и общ дигитален контролен брояч за  
показване на броя на измиванията по програми и общ брой (до 6 цифри), 
настройка на програмите за измиване (max. 10- опционални) и автодиагностична 
функция  (изобразяване на специфична информация относно статуса на 
функциониране и статуса на моторите,  количество на препаратите) 

- Възможност за използване на няколко вида вода (рециклирана, осмозисна, питейна, 
подпочвена) 

- Пресостати, контролиращи налягането на вода и въздух за безопасна работа на 
машината 

- Разпределителна кутия за кабелните връзки и маркучи, за монтаж на стена или 
пилон 

- Електронно табло за управление  с  програми,  функционални светлини и бутони, 
вградено в  метална конзола от неръждаема стомана за монтаж на пода със 
следните функции:  

• MACHINE STOP – машината спира ( ако е активирано „прекъсване), също и 
при self service операция ( мониторът показва "OPERATION STOP"); активната 
програма на измиване предстои да бъде изпълнена. 

 



• RESTART – продължава прекъсната програма на измиване (ако „продължи“ е 
активирано), също и при self service операция; активната програма на 
измиване ще бъде рестартирана и изпълнена. 

• RESET – пренастройка на измиващия цикъл и рестартиране на машината; 
• DISCHARGE – ръчно изхвърляне на водата, за да се разрешат дейностите по 

поддръжката  и / или да се предотврати замръзване. 
• EMERGENCY - Бутон за аварийно спиране: само упълномощеният персонал 

може да рестартира машината (машината няма да продължи прекъсната 
програма за измиване). 

• Настройка за управление на устройство за измиване на шаси 
• Настройка за управление на self service 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* При наличие на опцията за измиване на шасито, консумацията на вода се 
повишава с 150л/автомобил 
 
 

Размери за FLY.2.28  

 

Височина на измиване 2800mm 

Височина на оборудването 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: 
+765mm) 

Средни разходни норми на 

превозно средство с дължина 

4500мм 

FLY.2.28 

Конфигурация и измивна програма 

Бърза програма (вкл. 

странично високо 

налягане и сушене) 

Пълна програма (вкл. 

пълно високо 

налягане и сушене) 

Консумация на вода 179l 340l 

Консумация на ток 0.99kW 1.31 kW 

Консумация на химически продукти  

Безконтактно:15ml 

Активна пяна: 15 ml 
Шампоан: 20 ml 

Вакса: 10 ml 

 

Безконтактно:15ml 
Активна пяна: 15 ml 

Шампоан: 20 ml 
Вакса: 10 ml 

Препарат за джанти: 

25ml 
 

Време 
3'45" 

(2 преминавания) 

6'36" 

(4 преминавания) 



X762.000.0 - Високо налягане тип „DISCOVER” (патент 
на AUTOEQUIP) за измиване на колелата и ниските 
странични части от двете страни на автомобила 

o Предварително нанасяне на препарат на 
колелата , през дюзи, монтирани на 
моторизирани, въртящи дискове 

o Измиване с високо налягане на вода модел 
„DISCOVER” с дюзи, монтирани на 
моторизирани, въртящи дискове  

o Противозамръзваща система 
 

X031.153.0 – Тролейна система от прешленен тип “Caterpillar” за движение 
на кабелите и маркучите, за монтаж на стена 
 
 
X225.164.0 – Странични водни защити на вертикалните четки за предпазване 
на помещението и преминаващите отстрани хора от пръскане на вода и 
препарати  
 
X854.000.0 - “FLY - OK” визуални стикери за по-красив външен дизайн 
 
 
X959.000.0 – LED светофарна уредба от дясната страна, с тройна стрелка (зелена стрелка 
напред, червен стоп и зелена стрелка назад) за по-лесно позициониране на автомобила  
 
X943.000.0 – Горен преден спойлер за по-красив дизайн 
 
 
 
 
X232.153.0 – Странично предварително накисване с 
безконтактен препарат включително пневматична дозираща регулируема помпа. 
Забележка 1: Препоръчва се в комбинация с осцилиращо странично високо налягане 
(Х926.153.0) 
Забележка 2: Страничното химическо предварително накисване се извършва с 
фиксирани дюзи. Машината извършва връщане без никаква функция за измиване след 
преминаване с химическа пре-подготовка. 

 
X926.153.0 – Странично високо налягане на вода с 
осцилиращи дюзи за средно-високи части, състоящи се от три 
дюзи на всяка страна. 
Забележка 1: Препоръчва се в комбинация със странично 
химично предварително промиване (X232). 
Забележка 2: Препоръчва се в комбинация със система 
Discover (измиване на колелата с високо налягане)  
 
X955.000.2 – Високо налягане на вода монтирано на 
контурната греда за измиване на предната и задната част на 
превозното средство и тавана включително със система за 
накланяне „TILT” за по-добър ъгъл на атака към автомобила: 

 



• Химическо предварително миене на контура (ако е съчетано с X232 странично 
химическо предварително миене, споделят една дозираща помпа). 
• Измиване с високо налягане с проследяване на профила на превозното средство чрез 
въртящи се специални дюзи, произвеждащи изключително мощни кръгови движения на 
водата, произведени от неръждаема стомана, разположени на контурната греда за 
сушене, образуващи конус на повърхността на миене за по-добър резултат на измиване. 
• Външна мощна пистонна 
помпа с мощност 15 кW, 100 
литра/минута, 80 bar. 
(включително защита) вместо 
стандартна помпа  7,5 кW. 
Помпата захранва  в отделните 
програми  горното и странично 
високо налягане на вода. 
 
 
 
X004.153.0 - Устройство за впръскване на активна пяна, с включена 
пневматична дозираща регулируема помпа. Повишава качеството на 
измиване с допълнителен визуален ефект пред клиента. 
 

 
X288.153.0 – AUTOLUX арка за нанасяне на защитен восък чрез емулсия 
въздух / вода, нанасяща се с четките, включително пневматична дозираща 
помпа. Използва се и за полиране на автомобила. 

 
 

X005.000.0 + Х307.000.D – Автоматично устройство против замръзване 
(изисква допълнително сгъстен въздух от компресор) за всички водни 
кръгове, включително: 

- Сензор и система за управление на две температурни нива: 
ниво 1 активира нагревателя на отделението за химически продукти; 
ниво 2 активира изпускането на водата от водните вериги. 

 
 
X027.153.0 - Водна помпа за основната вода с отделно табло и защита, 2,2kW,  
200 liter/minute, 3.5 bar. 

 
 
 
 
 
X002.000.0 – Система за измиване шасито на превозното 
средство отдолу с фиксирани дюзи, осигуряващи вертикални 
струи в предпазна рамка. Монтира се на фундамента под 
автомобила и работи на определена програма. 
 
 
X018.000.0 - Комплект многостъпална вертикална помпа  
5.5 kW, 250l/min, 6 bar  за осигуряване на вода към опцията  
X002.000.0 измиване шаси. Помпата е с по-високи мощностни 
характеристики с цел по-добро измиване на шасито отдолу. 

 



 
 

Система за Self-Service модел SELF PAY 24  Х585.000.0 
 

Разплащане с банкноти, монети и абонаментни 
карти 

 
Общо описание и стандартно оборудване:      
 
Табло, направено от стомана боядисано епоксидно за монтаж 
на стена, оборудвано с: 
 

• Мултипрограмна система, от която се избират и 

стартират 6 различни програми на измиване 

• Врата от 5 мм. стомана отваряща се отпред с триточково 

заключване 

• Четец за банкноти 

• Електронно устройство за разпознаване на монети 

• Система за връщане на ресто работеща с 1 тип монети 

(Х585.00.D) 

• Буквено-цифров дисплей 

• Дисплей с висок контраст за избиране и стартиране на 

измиващите програми 

• Бутони с LED осветление за стартиране на 

програма 

• Електронна карта за управление на измиващите                        

програми                                                                                

• Система за вентилация и кондициониране с електронен термостат против 

замръзване и против кондензация (температурата може да се зададе) 

• Многоцветни графични инструкции 

• Стойка за монтаж на под (Х585.00.B) 

 

 
 

X585.00.G + 654.000.0 (100) – Четец за чип карти позволяващ добавяне на максимум 
99лв. кредит  към всяка карта.  Включени 130 бр. чип карти. 
 
 

 
X736.153.0 – Промяна на дисплея за работа в режим “SELF SERVICE” на самообслужване  

 
 
X009.000.0 – Тръби за монтаж на фундамента за водене на автомобила за правилно 
позициониране включително анкерни болтове за монтаж.  
Забележка: Задължително при работа на машината в режим “Self service”  

 
 
 

 

*Снимката е само илюстративна. 



 
 

Примерни програми за измиване FLY2 

Бърз цикъл ЧЕТКИ + СУШЕНЕ 
2° Портал (четки)  1° Портал (сушене) 

 Четки + Химически продукт 
                         (Измиване с четки на предната част) 

  

Сканиране на профила 

Четки + вакса 
                      (Измиване с четки на задната част) 

 Сушене (Бързо) 
(Без двойно преминаване на задната част) 

 

 

Пълен цикъл ЧЕТКИ + ВИСОКО НАЛЯГАНЕ + ШАСИ + СУШЕНЕ  
2° Портал (четки)  1° Портал (сушене) 

Стационарно 
 
 
 
 

Сканиране + безконтактен 

препарат (вкл. джанти) 

Стационарно 
 Хоризонтално високо налягане 

+ DISCOVER налягане 

Четки + Химически продукт 
                         (Измиване с четки на предната част) 

  

Странично високо налягане + шаси 

Четки + вакса 
                      (Измиване с четки на задната част) 

 
Сушене (Средна скорост)  

(С две преминавания на задната част) 

 

 

   Цикъл БЕЗКОНТАКТНО ИЗМИВАНЕ 
2° Портал (четки)  1° Портал (сушене) 

Стационарно 
 Сканиране + 

безконтактен препарат 

(вкл. джанти) 
Стационарно 

 Хоризонтално високо налягане 
+ DISCOVER налягане 

Стационарно (или плакнене)  Странично високо налягане 

 

Вакса 
 

Сушене (Средна скорост)  

(С две преминавания на 

задната част)  
 

Цикъл САМО СУШЕНЕ 
2° Портал (четки)  1° Портал (сушене) 

Стационарно (или плакнене)  Сканиране на профила 

 

Вакса 
 

Сушене (Средна скорост)  

(С две преминавания на 

задната част)  

 
 
 
 
 
 


