
 
 
 

 
 
 

Автоматична безчеткова автомивка за измиване на 
автомобили, джипове и микробуси с 

работна височина на измиване до 2500mm, 
модел FLY.25.X ROBOT SILVERLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Снимката е само илюстративна. 
 
Технически характеристики: 
 
 Еднопортална автомивка със сушене  
 Работна височина  на измиване – до 2500mm    
 Горещо галванизирана структура и облицовка от неръждаема стомана 
 Странични панели и сервизни врати от неръждаема стомана 
 Сервизни врати с предно отваряне (за лесен достъп до електрическото табло 

и химическите продукти)  

 



 Релсов път – 10 метра  
 Директно задвижване на портала  с мотори и честотен  инвертор за промяна 

на скоростта на движение на портала, плавно спиране и тръгване, което 
подобрява качеството на измиване и удължава живота на механичните части 

 LED светофарна уредба от от двете страни (Х959.000.0), с тройна стрелка 
(зелена стрелка напред, червен стоп и жълта стрелка назад) за по-лесно 
позициониране на автомобила 

 „WINGS” базови графики  (черни)  
 Декоративен спойлер от към изхода на машината 

 
 
Машината е проектирана и произведена в съответствие с действащите 
европейски правила: 
- Директива за машините CE 2006/43 
- Директива за ниско напрежение CE 2006/96 
- Директива за електромагнитна съвместимост CE 2004/109 
 
 
Измиване: 

 
 

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

 Арка за студена вакса с впръскване на химически продукт, посредством 
пневматична регулируема дозираща помпа 

 
 
Изсушаване: 

 
 Горно сушене с контурна греда (Х1106.000.0), следваща 

профила на автомобила , изработена изцяло от неръждаема 
стомана, с два мотовентилатора от по 3kW всеки. За изсушаване 
на хоризонталните части на автомобила. Гредата се накланя 
пред и зад автомобила за по-добро изсушаване. 

 Странично изсушаване с 2 мотовентилатора от по 4 kW всеки. 
За изсушаване на вертикалните части на автомобила. 
 

Управление: 
 
 Електронен контрол с PLC (програмируем логически контролер) (Х1085.000.А 

+ Х1085.000.0) 
 Електронна система с включени фотоклетки за разпознаване на автомобила 

при позициониране, свързана с LED светофарната уредба 
 Програма за измиване на пикапи 
 Табло за управление с монтиран на него цветен Touch screen дисплей, с 

частичен (по програми) и общ дигитален контролен брояч за измиванията, 
настройка на програмите за измиване, стартиране на програмите (максимум 10)  
и автодиагностични функции (изобразяване на специфична информация 
относно статуса на функциониране). Таблото има и следните бутони: Start, Stop, 
Reset, Turn on/off, Emergency stop 

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

 Терминална кутия за кабелните връзки и маркучи, за монтаж на стена или 
пилон 

 
 
 
 
 

 
 



 
Размери за FLY. 25.X.ROBOT.SILVERLED 

Височина на измиване 2500mm 
Височина на оборудването 3400mm 

Ширина на измиване 2350mm 
Ширина на преминаване 2420mm 

Ширина на оборудването с 
водни защити на вертикалните 

четки 

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

+765mm) 
Дължина на релсов път 10м. 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
С оглед повишаване качеството на измиване и подсушаване, моля 
разгледайте опционалното оборудване по-долу. 
 
 
Опционално оборудване по избор на клиента:  
 
 
X1082.000.1- Система с високо налягане „DISCOVER“ 
за измиване на колелата, изработена от неръждаема 
стомана със следните функции:  
• Нанасяне на химически продукт (емолиент) за 
предварително омекотяване на мръсотията само върху 
джантите през дюзи, монтирани на въртящи се дискове 
от двете вътрешни страни с помощта на неръждаеми 
фитинги.  
• Система за измиване с високо налягане „DISCOVER“ 
на джантите на колелата  и свода на калника с 
възможност за предварително измиване на праговете 
(ниските части на автомобила);  дюзите са монтирани във въртящи се дискове на 
двете вътрешни страни и имат моторизирано двупосочно въртене.   
• Устройство против замръзване за системата „DISCOVER“. Изисква се за 
работата на опционално оборудване X005.000.0 
• Не включва помпа за високо налягане.  
 
 
 
 
 

 



Х1038.000.1 – Бърз цикъл за нанасяне на пяна (изисква опция Х004.000.0) 
 
 
 
X030.000.B – Тролейна система от прешленест тип „Caterpillar” за окачване и 
движение на кабелите и маркучи за монтаж на под с 2бр. пилони 
 
 
 
 
Х1089.000.0 - Влагозащитена кутия за монтиране на touch screen дисплей и табло за 
управление на стена ( в базовата цена е монтирано на портала) 
 
 
 
X232.000.1 - Странично предварително измиване с химически продукт  
(емолиент) за предварително омекотяване на мръсотията, вкл. пневматична 
регулируема дозираща помпа и съединителни елементи от неръждаема стомана. 
 
 
 
X964.000.ROBOT - Фиксирано странично високо налягане за ниските и  средновисоките 
части на автомобила, което включва три фиксирани дюзи на всяка страна + две 
поставени в ниските части  и съединителни елементи от неръждаема стомана. 
 
 
X1108.000.A - Високо налягане "Power HP", монтирано в контурната греда със 
система “Tilt” за машини с H 23/25. Използват се барабанни дюзи от неръждаема 
стомана с американски дизайн.  
Цената не включва външна пистонна помпа с високо налягане на вода с 15 kW, 100 
л/мин, 80 bar (вкл. реле и предпазен ключ).  
 
 
 
X1072.000.0 - Странично високо налягане "TOWER HP" за ниските части: състои се 
от две колони, всяка с по 4 барабанни дюзи от неръждаема стомана с американски 
дизайн. Изисква помпа за вода 15 kW 100 л / мин 80 Bar и опция X1108.000. 
 
 
 
X1084.000.1 - Група от два соленоидни  клапана за високо налягане 
 
 
 
X1084.000.2 Група пневматични клапани – двупосочен обмен на високо 
налягане/система “”Discover” 
 
 
 
X1102.000.0 - Конструкция с 1 пистонна помпа за високо налягане на вода - 15 kW, 
100 л/мин, 80 bar (вкл. реле и предпазен ключ). 
 
 
 
 
X009.000.0 - Направляващи тръби, подпомагащи позиционирането на автомобила 
със щифтовидни съединителни елементи.  
Забележка: Задължителни при наличие на функция „Самообслужване“. 
 
 
 
X1190.000.4 - Графичен стикер "DNA ACQUA" 
 
 



 
 
X943.000.0 - Горен преден спойлер (от страната на входа) 
 
 
 
X225.000.A - Странични водни защити  
 
 
 
X004.000.0 – Предварително впръскване на безконтактен препарат по 
страничните и горни части на автомобила с пенообразуващ ефект  
 
 
 
X1178.000.0 - Пяна Niagara (активна пяна във вид на пелена), вкл. 
пневматична дозираща помпа. 
 
 
 
X1192.000.0 - Червено-зелено-синьо осветление (RGB) за пяна Niagara. 
Придава ефект на амбиентно осветление 
 
 
 
X724.000.1 - Арка RAIN FREE (водоотблъскваща функция за предпазване от дъжд) 
за нанасяне на специфичен продукт върху каросерията и стъклата, за да се хлъзга 
водата без да полепва мръсотия. 
 
 
 
X240.000.0 - Арка за  осмозна вода (т.е. получена чрез пречистване със система за 
обратна осмоза – деминерализирана вода).  
Забележка: Не включва съоръжение за обратна осмоза. 
 
 
 
X005.000.0 – Автоматично устройство против замръзване (изисква 
допълнително сгъстен въздух от компресор) 
 
 
 
X307.000.M Отоплителен уред за мястото, където се съхраняват химически 
продукти и препарати.  
Забележка: Приложимо само с комплект автоматично устройство против замръзване 
X005. 
 
 
 
 
X027.000.0 - Водна помпа за основната вода с отделно табло и защита,  
2,2kW, 200 liter/minute, 3.5 bar. 
 
 
*Забележка: При наличие на хидрофорна система с достатъчен дебит и 
налягане помпата не е необходима 
 
ИЛИ 
 
X259.000.1 - Реле превключвател за помпа 2.2 kW, която не е доставена от 
AUTOEQUIP/DEGAMA.   
 
 

 


