
 

Съоръжение за измиване на самообслужване за един 

работен пост модел IDROSELF  
  

  

  
  

- Технологичен корпус изцяло от неръждаема стомана (инокс), който се 

разполага между клетките и съдържа цялото оборудване за обслужване 

на 1 работен пост  

- Външни размери mm 700x600x1550h  

- Противозамръзваща система включваща допълнителна изолация       на 

технологичния корпус, нагревател, и терморегулатор   

- Push-бутони, вградени в технологичния корпус за избор на различните програми 

цитирани и обяснени по-долу.  

- Пистолет за високо налягане на водата за предварително измиване и изплакване 

на превозното средство, с 10 метра гъвкав маркуч + иноксов държач за пистолета 

за монтаж на пода  

- Четка със специален мек косъм с 10 метра гъвкав маркуч + иноксов държач за 

четката за монтаж на пода (без тази функция няма качествено измиване).  

- Двойно или две единични ротиращи рамена изцяло от инокс със специални 

капсуловани лагери за защита от влага и вода, за пистолета и четката за монтаж 

на тавана на конструкцията на клетката   

  

 
- Електрическо табло (съобразено с CEI EN 60204 на ЕС)  



- Филтър за пречистване на водата  

- Пистонна помпа INTERPUMP с керамични бутала с високо налягане 100 bar и воден 

дебит 13l/min  

- Мотор от 2,2 kW за задвижване на помпата за високо налягане  

- Дозиращи регулируеми помпи за химическите продукти, които се нанасят през 

пистолета и четката, шампоан и вакса  

- Цветни стикери с инструкции на български език  

- Обща инсталирана електрическа мощност 3 kW  

- Устройство за плащане на самообслужване с включен приемател за монети 

(програмируем за жетони и/или монети), с дисплей показващ оставащия кредит. 

Специална защита срещу имитация на монети.   

  

  

  

  
  

  

Основни програми за модел IDROSELF:  

1. Измиване с пистолет и химически продукт със студена вода под високо налягане.  

2. Измиване с четка и химически продукт с пенообразуващ ефект под ниско налягане 

със студена вода.  

3. Изплакване със студена вода под високо налягане.  

4. Изплакване с вакса със студена вода под високо налягане.  

  

-  Възможност за регулиране на времетраенето на всяка програма.       

Стандартно време за всяка програма 80 сек.  

  

  


