
 

Автоматична еднопортална четкова автомивка за 
измиване и сушене на автомобили, джипове и 

микробуси 
модел ONE LIGHT  

*Снимката е илюстративна, защото включва опционални елементи. 
 
Технически характеристики на базовия модел: 

 
- Еднопортална автомивка с красив външен дизайн с три четки с двупосочна 

ротация на движението 
- Работна височина  на измиване – 2300mm, 2500mm или 2800mm 
- Здрава и издръжлива структура от горещо галванизирана стомана 
- Заключващи се сервизни врати от неръждаема стомана, отварящи се отпред за 

лесен достъп до електрическото табло, дозиращите помпи и химическите 
продукти 

- Автоматично задвижване на портала в две посоки с мотори и честотен инвертор за 
плавно движение на портала, повишава качеството на измиване и увеличава 
живота на механичните части 

- Прецизното движение на портала се контролира от компютъра на 
съоръжението 

- Галванизирани релси за по-голяма стабилност при движението на портала и по-
дълъг експлоатационен живот с дължина 10 м. Анкери за монтаж на релсите към 
фундамента. 

 



- Захранващи маркучи за вода, маркучи за въздух и 
електрически кабели 

- Графики “Black Wings Reverso”                        
 
 
 
 
 
 

Измиване: 
 
 
 

- Два броя вертикални четки с автоматична смяна на посоката на въртене в 
двете посоки. 
Четките могат да се накланят до 20 ° в зависимост от страничния профил 
на превозното средство за още по-добро адаптиране към повърхността на 
автомобила (опция X233.166.0). Тази опция повишава качеството на 
измиване на страничните, най-замърсени части на автомобила. 

- Движението на четките към автомобила и обратно е моторизирано и 
се извършва с електромотори, контролирано от патентовани 
електронни карти AUTOEQUIP 

- Рамка от неръждаема стомана за придвижване на вертикалните четки 
- Възможност за централен overlap (припокриване) на вертикалните четки за 

по- добро измиване на предните и задни части 
на автомобила. 

- Хоризонтална четка, следваща профила на 
автомобила чрез контрол от електронни карти 
AUTOEQUIP 

- Чувствителни сензори от последно  поколение 
за управление, безопасност и контрол на всяка 
една четка 

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

- Арка за студена вакса (продукт подпомагащ 
изсушаването) посредством пневматична 
регулируема дозираща помпа 
 

 
 
 

Изсушаване: 
 

- Система за изсушаване на автомобила с два странични 
мотовентилатора изработени от неръждаема стомана по 
3kW всеки, общо 6kW 

- Горно сушене тип „Mistral” с два фиксирани мотовентилатора 
по 4 kW всеки , общо 8 kW 

 

 

 



 
Управление: 

 
- Електронен контрол на съоръжението чрез PLC 

(програмируем логически контролер) 
производство на SCHNEIDER - Германия  

- В зависимост от избраните опции компютъра на 
съоръжението позволява да се настроят до 3 
работни програми за измиване (измиване и 
сушене, само сушене, измиване с overlap 
(припокриване), вкл. четки за измиване на 
колелата и сушене). Четките са измиване на 
колелата са опция ( Х003.166.0). 

- Табло за ръчен контрол от оператор, 
включващо следните функции: EMERGЕNCY 
STOP, OPERATING STOP и RESTART 

- Терминална кутия за кабелните връзки и маркучи, 
за монтаж на стена или пилон за връзка с ток, 
вода и сгъстен въздух 

- Инсталирана мощност 16kW, 400V, 50Hz 
Диаметър на тръбите за основна и рециклирана вода: мин. 1 ½“; Диаметър 
на тръбата за въздух ½“ 

- Соленоидни  клапани  за  контрол  на  достъпа  на  вода  и  химически 
препарати 

 
 
 
 

Размери за ONE LIGHT 25 

Височина на измиване 2500mm 
Височина на оборудването 3400mm 

Ширина на измиване 2350mm 
Ширина на преминаване 2420mm 

 
Ширина на оборудването 

4050mm (от изхода на 
кабелите/страната на тръбите: 

+820mm) 

-  
 



Средни разходни норми на 
превозно средство Основни програми 

 
Конфигурация и измивна програма Програма само 

измиване 

Програма 
измиване + 

сушене 

Консумация на вода на автомобил 105l 105l 

Консумация на ток на автомобил 0.195 kW 0.702kW 

Консумация на химически продукти на 
автомобил 

Шампоан: 20 ml Шампоан: 20ml  
Вакса: 10ml 

 
Време за измиване 2'45" 

(2 преминавания) 
5’10” 

(4 
преминавания) 

 
 
 
 

Опционално обор удване: 
 
 
Х003.166.0 - Телескопични дискови четки за измиване на 
колелата на превозните средства с двупосочно въртене и 
сензори за определяне местоположението на колелата 

 
 

 
 
 
X1156.000.25 – Доплащане за подмяна на стандартните 
четки с меки четки  за защита на лаковото покритие на 
автомобила модел WILLOW, тип CARLITE в цвят по 
избор и два черни сегмента за ниските части (праговете 
и колелата на автомобила), комплект със специални 
алуминиеви валове 
 
*Забележка: Препоръчва  се предварително измиване с 
високо налягане (опция X233.166.0) 
 
 
 
 
 
 

X233.166.0 – Система “Tilt” за накланяне на страничните четки до 
20 ° за по-добро адаптиране към профила на 
автомобила. Повишава качеството на измиване. 

 

 

 



 
 
 
 
 
X005.166.0 – Автоматично устройство против замръзване (изисква 
допълнително сгъстен въздух от компресор) 

 
 
Х1077.166.0 – Основна помпа за захранване на машината 
с вода 2.2 kW, 200 л./мин., 3,5 bar. 

 
 
Х225.166.25 – Странични водни защити на 
вертикалните четки за предпазване на помещението от 
пръскане на вода и препарати по стените 

 
 
 
 
 
X011.000.0 – Механичен педал за по-
лесно позициониране на автомобила 
преди измиване 
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