
 

AUTOEQUIP LAVAGGI ИТАЛИЯ    

ПРОИЗВОДИТЕЛ С 57-ГОДИШНА ИСТОРИЯ   

    

   

Комбинирана еднопортална автоматична автомивка за автомобили и 

микробуси с работна височина на измиване  до 2800mm, с три специални 

меки четки.    

   
*Снимките са само илюстративни.   
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Автомивката изпълнява следните основни функции:   

• цялостно безконтактно измиване ( отгоре, отстрани и отдолу) само с вода 

под високо налягане + сушене  отгоре и отстрани 

• измиване само със специални меки четки + сушене  отгоре и отстрани 

• комбинирано измиване с цялостно високо налягане на вода и меки четки + 

сушене   

• само сушене  отгоре и отстрани 
  

 Автомивка  от висок клас, разполагаща с инвертори за плавно движение на 
портала, четките и изсушаващата иноксова греда, което повишава 
качеството на измиването и удължава  живота на механичните части.    
   

 Софтуерно е осигурена  с 6 програми, които предоставят възможност за 

разнообразие от измиванe в зависимост от степента на замърсеност на 

превозните средства с различна цена на програмите.   

   
 Оборудвана е с регулируеми помпи за 4 вида химически препарати:  

емолиент/шампоан/активна пяна/вакса, които гарантират отлично измиване 
и подсушаване.   
 
 

 Двойни светофари на входа с LED технология, указващи началото и края на 

измивния процес.    

   

 Slanted система за накланяне на вертикалните четки за по - прецизно    
адаптиране към профила на превозното средство. Четките  автоматично се 
напасват към контурите на автомобила, независимо от формата на 
превозното средство.    

 Системата  “overlapping”,  осигурява двойно измиване от вертикалните четки 
на предната и задната част на автомобила с цел повишаване качеството на 
миене .    
       

 Поцинкован релсов път – 11 метра    
       



 Атрактивен дизайн, множество елементи от инокс и алуминиеви панели.   
   

 Кратък цикъл с двойно измиване и подсушаване за 4 минути.   
   

 Пълен цикъл на измиване с цялостно високо налягане с двойно измиване и 

подсушаване за 7 минути   

    

 Ниски експлоатационни разходи 
 

 Необходима площадка за монтаж:  
 
12м. (Дължина) х 5м. (Широчина ) х 3.70м. (Височина) 
 

 Изход на кабелите и маркучите – от ляво. 
   

 

 

Автомивката е оборудвана със следните опции:    

 Специални меки четки с алуминиеви валове, осигуряващи по – високо 

качество на измиване и пълна безопасност за лаковото покритие.   

   
  

Телескопични дискови четки за измиване на колела до 21” с инверсия на 

ротацията.   

   

  
XBT дисплей (четене/писане), който се монтира на стена в отделно 
помещение в близост до автомивката, с частичен (по програми) и общ 
дигитален контролен брояч за измиванията (до 6 цифри), настройка на 
програмите за измиване и изобразяване на специфична информация 
относно статуса на функциониране   
     

 Поликарбонатни странични водни защити за вертикалните четки.   
   



 Автоматично устройство против замръзване    
   

  
Странично предварително измиване с химически продукт (емолиент) за 
предварително омекотяване на мръсотията, вкл. пневматична регулируема 
дозираща помпа.    
   
   

 Устройство за впръскване на активна пяна, с включена пневматична 
дозираща регулируема помпа за подобряване качеството на измиване     
 Осцилиращо странично високо налягане за измиване на най-замърсените 

средно високи части на превозното средство. Състои се от по две дюзи на 
страна с вкл. пистонна  помпа за високо налягане 4kW, 24l/min,80 bar.   
   

  
Хоризонтално горно високо налягане за измиване на предните, задните и 
хоризонтални части, следващо профила на превозното средство, 
посредством прецизна електронна следяща система. Състои се от осем 
дюзи с вкл. пистонна  помпа за високо налягане 7.5kW,60l/min,60bar   

   

  
Горно сушене с контурна греда (следваща профила на автомобила) 
изработена от неръждаема стомана (инокс), с два мотовентилатора от по 
3kW всеки и система за  плавно (с честотен  инвертор)  издигане и спускане 
за изсушаване на хоризонталните части, следващо профила на автомобила, 
посредством прецизна електронна следяща система.   
     

  
Чрез системата TILT, контурната греда се накланя към профила на 

автомобила за по – силно въздействие при измиването с високо налягане и 

подсушаването.   

   

  
Странично изсушаване с 2 вентилатора  по 4 kW  за изсушаване на 

вертикалните части на автомобила.    

   

 



  
Система за измиване шасито на превозното средство с фиксирани дюзи под 

налягане и предпазна рамка .   

   

 Тролейна система за окачване и движение на кабелите и маркучите   
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