
Модел DTW-110 с въртящи се двойни 
валове за едновременно автоматично 
измиване на 2 оси; за вкопаване във 

фундамент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел DTW – 110 

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 5 160мм (Ш)х 1 000 мм (В) 

Тегло 4 700 кг. 

Предназначение 
До 25т. и до 50т. самосвали,боклукчийски  
 
камиони и др. 

Време на измиване 45 сек 

Капацитет Максимум 640 камиона/ден (8 часа) 

Захранване 380V/50 Hz 

Инсталирана мощност 15.5 Kw 

Управление Автоматично управление  

Работно налягане 3-4 kgf/cm 2 (43-56psi) 



 

 

 
Технологична процедура за измиване на колелата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Устройство за автоматично 

отстраняване на утайките. 

Това устройство, комплектовано с 

конвейрна верига (скрапер) и шахта 

за утайки се задейства автоматично, 

за да се отстранят твърдите частици 

от машината, което помага да 

запазите шахтата под машината чист

1.Продължителност 
Въртящите се ролки са 

изработени от високоякостна 

стоманена тръба. Кръгли 

прътове са заварени към 

ролките и предотвратяват 

приплъзването на колелото по 

време на работа. Освен това, 

могат да премахнат калта 

между колелата, когато ролката 

се върти. 

2. Чувствително 

устройство за камиона с 

краен изключвател 

Крайният изключвател 

монтиран между ролките 

усеща камиона. 

Машината има таймер за 

регулиране на времето за 

измиване. 

3. Устройство за 

защита от 

блокиране на 

ролките 

Това устройство разполага 

със система RATCHET за 

защитa от засечки. 

Защитава oт счупване на 

ролките, късане на веригата 

и счупване на редуктора. 

2. Измиване на предните 

колела и предните 

долни странични части 

на камиона 

Поставете скоростната кутия в 

неутрална позиция и освободете 

спирачната система. Машината ще 

започне измиване на вътрешната и 

външната страна на колелата и 

долните странични части на 

камиона. 

3. Измиване на задните 

колела и задната част и 

ниските задни странични 

части на камиона 

Камиона се придвижва бавно напред 

и се ситуират задните колела в 

средата на двете предни ролки. 

Поставете скоростната кутия в 

неутрална позиция и освободете 

спирачната система. Машината ще 

започне измиване на задните колела 

и ниските задни странични части на 

камиона. 

1. Позициониране на 
превозното средство 
Превозното средство се 

позиционира и захожда 

възможно най-бавно, за да 

влезнат предните колела в 

средата на двете предни 

ролки. 

5. Автоматично 

отстраняване на 

утайки 

След 1 цикъл, машината 

ще премахне утайките и 

ще започне да пълни 

отново автоматично вода 

да се подготви за 

следващия цикъл. 

5.Събрани твърди частици 
> Лесно и безопасно изхвърляне 

без необходимост от 

допълнителни товарачи. 

> Шахтата остава чиста. 

> Околната среда е защитена. 

4. Потегляне 

След приключване на измиването на 

задните колела, изтеглете камиона 

бавно напред. 



*Лесен монтаж и преместване: 

Инсталацията може да бъде премествана лесно. Тя се поставя в предварително изготвен 

бетонен фундамент, който се пълни с оборотна вода около 8 куб.м., която машината 

използва. Към нея се свързват само електрическо захранване и тръба за автоматично 

допълване с вода. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 


