
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ГУМИ И ШАСИТА НА 
ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Инсталациите са осигурени с всички необходими Европейски сертификати, покриващи 
Европейските директиви 2006/42/ЕО; 2004/108/ЕО; 2006/95/ЕО

Кариери

Строителни площадки

Бетонови възли  Сметища

Индустриални заводи Разрушаване на стари постройки

Пътно строителство

Мини
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Габаритни размери 4 400 мм (Д) х 3 710 мм (Ш) х 450 мм (В)

Предназначение До 25т. и до 50т. 

Капацитет Максимум 720 ~ 1400 камиона/ден 

Инсталирана мощност 15 Kw

Работно налягане 3 - 4 kgf/cm2 

Модел DTW – 310D

Тегло 6 000 кг.

Време на измиване 20 - 40 сек.

Захранване 380V, 50 Hz

Управление Автоматично управление 

Инсталация за  измиване на колела и шасита на самосвали, боклукчийски 
камиони, бетоновози, гондоли, бетон помпи, ремаркета и строителни машини.

МОДЕЛ DTW-310D С РЕШЕТКИ, БЕЗ ВЪРТЯЩИ ВАЛОВЕ, 
ЗА ВКОПАВАНЕ ВЪВ ФУНДАМЕНТ
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Инсталация за измиване на колела и шасита на самосвали, боклукчийски 
камиони, бетоновози, гондоли, бетон помпи, ремаркета и строителни машини.

МОДЕЛ DTW-110 С ВЪРТЯЩИ СЕ ДВОЙНИ ВАЛОВЕ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО 
ИЗМИВАНЕ НА 2 ОСИ, ЗА ВКОПАВАНЕ ВЪВ ФУНДАМЕНТ

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 5 160мм (Ш)х 1000 мм (В)

Предназначение До 25т. и до 50т. 

Капацитет Максимум 640 камиона/ден (8 часа)

Инсталирана мощност 15,5 Kw

Работно налягане 3-4 kgf/cm2 

Модел DTW – 110

Тегло 4 700 кг.

Време на измиване 45 сек.

Захранване 380V/50 Hz

Управление Автоматично управление 
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*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.

1.Дълготрайност
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, те могат да 
спомогнат  премахнването на калта 
между колелата, докато ролката се 
върти.

1. Позициониране на превозното 
средство
Превозното средство се позиционира , 
така че предните колела да са в средата 
на двете предни ролки.

2. Измиване на предните колела и 
ниските 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 ниските 
странични части на камиона.

3. Измиване на задните колела и 
ниските странични части на камиона
Камиона се придвижва напред и се 
ситуират задните колела върху ролките.  
Ако камиона е с една ос се позиционира 
върху първите две ролки, а ако е с две 
оси се позиционира върху четирите 
ролки. Поставете скоростната кутия в 
неутрална позиция и освободете 
спирачната система. Машината ще 
започне измиване на колелата и 
ниските странични части на камиона.

4. Потегляне
След приключване на измиването на 
задните колела, изтеглете камиона  
напред.

5. Автоматично отстраняване на 
утайки
След  всеки цикъл  на измиване 
машината премахва  утайките и  
започва да допълва изгубената  вода 
автоматично.

2. Включване на устройството
Сензорът за включване е монтиран 
между ролките и активира машината. 
Машината има таймер за регулиране 
на времето за измиване.

3. Устройство за защита на ролките
Машината разполага със система 
RATCHET за защитa от  счупване на 
ролките, късане на веригата и счупване 
на редуктора

4. Устройство за автоматично 
отстраняване на утайките.
Това устройство е комплектовано с 
конвейрна верига (шнек) и се 
задейства автоматично, за да се 
отстранят твърдите частици от 
машината. 

Технологична процедура за измиване 
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Инсталация за измиване на колела и шасита на самосвали, боклукчийски 
камиони, бетоновози, гондоли, бетон помпи, ремаркета и строителни машини.

МОДЕЛ DTW-241 С РЕШЕТКИ, БЕЗ ВЪРТЯЩИ ВАЛОВЕ,
ЗА ВКОПАВАНЕ ВЪВ ФУНДАМЕНТ

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 5 160мм (Ш)  х 1000 мм (В)

Предназначение До 25т. и до 50т. 

Капацитет Максимум 1400 камиона/ден (8 часа)

Инсталирана мощност 11.75 Kw

Работно налягане 3-4 kgf/cm2 

Модел DTW – 241

Тегло 4 000 кг.

Време на измиване 20 - 40 сек.

Захранване 380V/50 Hz

Управление Автоматично управление 
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1. Бързо измиване на колелата с автоматично управление
Измиването на колелата се стартира със сензор. Превозното средство преминава през машината 
бавно и няма необходимост от оператор. Тази система  за измиване на колела е изключително 
ефективна.

2. Подходяща за различни типове превозни средства
Машината може да измие перфектно  всякакви видове камиони и строителна техника с мощни 
водни струи. Моделът може да бъде произведен за превозни средства с по-голяма ширина.

3. Изисква се минимално пространство
Машината може да бъде монтирана на входяща или изходяща точка на пътното платно. Ако 
обектът е на склон, може да се монтира върху хоризонтално пространство с минимална дължина 
от 6м.

4. Отлична дълготрайност и лесна проверка
Изработенa от висококачествени компоненти за изключителна издръжливост без  прекъсвания 
на работата. С премахването на капака за безопасност в центъра, е лесно да се проверява шнека 
на машината.

5. Лесна поддръжка
Редовната поддръжка на машината е лесна и изисква минимални средства, време и умения. 
Разходите за ремонт на машината са ниски поради използване на качествени компоненти и 
термично обработена стоманена верига за конвейера.

6. 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 автоматично допълване с вода.

МОДЕЛ DTW-241D6 С ПО-МОЩНА ПОМПА: 
   - инсталирана мощност: 23.25kW
   - работно налягане 5-6 kgf/cm 2

* С конвейрна система за разтоварване на натрупаната кал от дъното на инсталацията.
* Измиване  от външната и вътрешната част на колелата и долната част на товарния автомобил.

Модел

DTW-241 3,150 mm

4,200 mm

4,700 mm

5,160 mm

6,260 mm

6,760 mm

DTW-241 EX1

DTW-241 EX2

Размер “а” Размер “b”
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Инсталация за измиване на колела и шасита на самосвали, боклукчийски 
камиони, бетоновози, гондоли, бетон помпи, ремаркета и строителни машини.

Габаритни размери 2 200мм (Д) х 4 850мм (Ш) х 350 мм (В)

Предназначение До 25т. и до 50т. 

Капацитет Максимум 720 ~ 1400 камиона/ден 

Инсталирана мощност 11.75 Kw

Работно налягане 3-4 kgf/cm 2 

Модел DTW – 310

Тегло 3 000 кг.

Време на измиване 20 - 40 сек.

Захранване 380V, 50 Hz

Управление Автоматично управление с крайни изключватели

МОДЕЛ DTW-310 С РЕШЕТКИ, БЕЗ ВЪРТЯЩИ ВАЛОВЕ, 
С ИЗДИГНАТА ПЛАТФОРМА И РАМПИ
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* Измиване от външната и вътрешната част на колелата и долната част на товарния автомобил.

* Изчистване на натрупаната кал от дъното на инсталацията, ръчно през капака в центъра на    
   инсталацията.

Модел

DTW-310 3,150 mm

4,200 mm

4,700 mm

4,850 mm

5,900 mm

6,400 mm

DTW-310 EX1

DTW-310 EX2

Размер “а” Размер “b”



 

Изход 

Посока на
движение 
(Вход)

  

 
(Вход) 

Изходни утайки Захранващ
кабел

 

кабел 

Тръба за допълване с
вода 1”
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НЕОБХОДИМ ФУНДАМЕНТ ЗА МОНТАЖ

Чертежът се отнася само за модели DTW-241 и DTW-110



Забележка:
1. Силови кабели и тръби за вода може да се напасват.
2. "*" знак, че може да се напасва в зависимост от строителната площадка.
3. Размерите означени с "О" са важни и трябва да бъдат направени точно.
4. Основата на фундамента, върху която стъпва машината трябва да бъде равна.
5. Ако след поставяне на машината във фундамента има разлика между височината на 

машината и фундамента повече от 10мм, трябва да се преинсталира машината.
6. Входа и изхода трябва да са с наклон надолу (към машината) 1-3%.
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300 

Разрез В - В

ДЕТАЙЛ D (S=1 /20) ДЕТАЙЛ E (S=1 /20)

Разрез С - С

Горен железен прът

Долен железен прът

Изравняване с бетон
(Т:100)

Чакъл (Т:300)

Железен прът

Изравняване с 
бетон (Т:100)

Чакъл СП (Т:300)



1700 София,

Студентски град,

бул. “Г. М. Димитров”,

блок 38, вход 3

тел.: 02 / 962 26 96, 968 90 06, 968 90 08

моб.: 0888 414 256 

e-mail: interbulit.eqiup@gmail.com

site: www.interbulit.com 
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