
КОМБИНИРАНО 2 в 1 АВТОМАТИЧНО ДВУПОРТАЛНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ с високо налягане на вода + четки за 
измиване на автомобили, джипове и микробуси 

модел TWINNER  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защо трябва да бъде избран модел TWINNER SILVERLED: 
 

• Позволява възможностите на повече от една машини да бъдат 
комбинирани само в една  

•  За да отговори на очакванията от измиването на всички клиенти, 
притежаващи луксозни или стари автомобили 

• За тези, които изискват безконтактно измиване само с високо 
налягане на вода 

• За тези, които изискват измиване само с четки 
• За тези, които изискват комбинирано измиване с високо налягане 

на вода и специални меки четки 
• За тези, които изискват да имат съвременна машина с атрактивен 

дизайн 
• Обшивки изцяло изработени от инокс за по-голяма дълговечност 
• По-висок капацитет на измиване 
• Оборудвана с последна генерация специални меки и безопасни 

четки 

 



Технически характеристики: 
 

Два индивидуално задвижващи се портала:  
 

• първи портал за изсушаване и подготвен за измиване под високо налягане на 
вода и измиване на колелата на превозните средства  

• втори портал за измиване с 3 специални меки четки  
 

- Работна височина на измиване – 2300mm, 2500mm или 2800mm  
- Горещо галванизирана небоядисана структура  
- Вътрешни рамена, греди и сервизни врати (предни и странични за лесен достъп за 

проверка и поддръжка) от неръждаема стомана 
- Спойлер на изхода на машината от неръждаема стомана 
- Графични стикери “WINGS”  за по-красив дизайн 
- LED светофарна уредба от шофьорската страна със стрелка (зелена стрелка напред, 

червен стоп и жълта стрелка назад) за по-лесно позициониране на автомобила от 
водача  

- Система за повдигане на основната структура за по-лесна поддръжка 
- Релсов път – 12 метра с „H”– образна форма, против преобръщане и прекатурване 

на порталите 
- Директно задвижване на порталите  с мотори ( директно куплирани) и честотни  

инвертори за плавно движение на порталите, което увеличава живота на 
механичните части и подобрява качеството на измиване 

 
 
Основни агрегати монтирани в първи портал:  

 
 -    Измиване под високо налягане на вода с контурна греда следаща профила 
       на автомобила 
- Горно сушене с контурна греда (следваща профила на автомобила) изработена от 

неръждаема стомана (инокс), с два мотовентилатора от по 3kW всеки.  
Система за плавно (с инвертер) издигане и спускане, която повишава качеството 
на изсушаване на хоризонталните части на автомобила.  Отнася се и за дюзите за 
измиване под високо налягане. 
Гредата се накланя (tilt) посредством  електромотор пред и зад автомобила в 
посока към повърхността , което повишава качеството на изсушаване. 

- Странично изсушаване с два вентилатора от по 4 kW всеки за изсушаване на 
вертикалните части на автомобила 

 
Основни агрегати монтирани във втория портал: 
 
- Вертикални, меки четки (2бр.) тип KLEANET в комплект с алуминиеви валове с 

моторизирано, честотно контролирано с инвертор отваряне и затваряне и 
натиск следен от електронни карти AUTOEQUIP;  

- Устройство за накланяне до 20°  за перфектно адаптиране към профила на 
превозното средство; 

- Система “overlapping” позволяваща двойно измиване от вертикалните четки на 
предната   и   задната част на автомобила. Повишава качеството на измиване. 

- Безопасно заобикаляне на тегличи    
- Греда за движение на вертикалните четки от неръждаема стомана   



- Хоризонтална, мека четка тип KLEANET в комплект със специален алуминиев вал, 
с моторизирано, честотно контролирано движение следващо профила на 
автомобила от електронна карта AUTOEQUIP 

- Равномерен натиск на хоризонталната четка по време на работа осъществен чрез 
преместване на флуиди  

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

- Арка за изплакване 
- Арка за впръскване на студена вакса, улесняваща изсушаването, включена 

пневматична, регулируема дозираща помпа 
 
Управление: 
 
- Електронен контрол с PLC (програмируем логически контролер) с CAN  комуникация 
- Електронна система с включени фотоклетки за разпознаване на автомобила при 

позициониране, свързана с LED светофарната уредба 
- Touch-Screen цветен дисплей, монтиран на електрическото табло на 

съоръжението, с частичен (по програми) и общ дигитален контролен брояч за  
показване на броя на измиванията по програми и общ брой (до 6 цифри), 
настройка на програмите за измиване (max. 10- опционални) и автодиагностична 
функция  (изобразяване на специфична информация относно статуса на 
функциониране, количество на препаратите, автоматични прекъсващи и т.н) 

- Възможност за използване на няколко вида вода (рециклирана, осмозисна, питейна, 
подпочвена) 

- Пресостати, контролиращи налягането на вода и въздух за безопасна работа на 
машината 

- Кутия за кабелните връзки и маркучи, за монтаж на стена или пилон 
- Електронно табло за управление  с  програми,  функционални светлини и бутони, 

вградено в  метална конзола от неръждаема стомана за монтаж на пода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размери за ТWINNER.SILVERLED 23, 25, 28 
 

Височина на измиване 2300/2500/2800mm 

Височина на оборудването (релси 
включени) 3135/3405/3635mm 

Ширина на измиване 2350mm 

Ширина на оборудването с водни защити 
на вертикалните четки 

4200mm (от изхода на 
кабелите/страната на тръбите: 

+765mm) 

Макс. ширина на оборудването 3650mm 


