
Автоматична комбинирана четкова автомивка  
за измиване на автомобили, джипове, микробуси и 

микробуси с надстройки  
с работна височина на измиване до 2800mm, 

модел FLY.28 PLUS SILVERLED 
Подобрен модел от 2022 г. от много висок клас 

 
Има възможност за работни височини на измиване до 
2300 mm и до 2500 mm 
 

 
*Снимката е илюстративна. 
 
 
 
 
 
 
 



Общо описание и стандартно оборудване 
за FLY 28 PLUS SILVERLED 

 
 
 
• Странични обшивки и сервизни врати от неръждаема стомана (инокс) 
 
• Графики "WINGS" в гланцово черно. 
 
• Светофарна уредба с LED технология (от ляво и от дясно) за по-лесно 
позициониране на автомобила (зелена стрелка →  напред, червено = стоп и 
жълта стрелка ← назад).  
 
• RGB LED цветни и динамични светлини, монтирани на предните врати 
 
• X943.000.0 Горен преден обтекател (спойлер) от страната на входа 
 
• МАШИНАТА ИМА 4 БРОЯ ИНВЕРТОРИ (при взимане на опция „контурна 
греда инверторите стават общо 5 бр.) 
 
• 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 
 
Технически характеристики 
 
• Монопортал с три четки (цвят на четките по избор) и система за странично 
сушене.  
 
• Основната структура на портала е изработена от горещо галванизирана 
стомана. 
 
• Странични панели от неръждаема стомана.  
 
• Стандартен горен панел на изходната страна  от неръждаема стомана. 
 
• Работна височина на измиване: 2800 мм  
 
• Предни сервизни врати  за лесен достъп при поддръжка и инспекция.  
 
• Куки монтирани на основната структура за улесняване на дейностите по 
монтаж, преместване и поддръжка на съоръжението.  
 
 • Релси с дължина 11 м. Релсите са със завъртяна „H“ образна форма за 
по-голяма стабилност.  
 
 • Директно задвижване на портала с моторедукторни групи и честотен 
инвертор за плавно движение.  



 
 • Моторизирано движение на хоризонталната четка, като скоростта се 
регулира от инвертор и специализиран софтуер.  
 
• Моторизирано движение на вертикалните четки, като скоростта се 
регулира от инвертор и специализиран софтуер. 
 
• Обща инсталирана мощност: 18 Kw 
 
• Препоръчва се буферен резервоар за постоянна доставка на вода: 1000 л. 
 
Измиване 
 
· Греда от неръждаема стомана за придвижване на вертикалните четки с 360-
градусов достъп и компоненти, позволяващи лесна поддръжка. 
 
• Възможност за двойно измиване/преминаване на вертикалните четки по 
предната и задна част на автомобила.  Повишава качеството на измиване на 
предните и задни части на автомобила.  
 
· Управление на натиска на четките чрез специални електронни карти.  
 
· Чувствителни сензори за безопасност и управление  на четките  
 
 · Възможност за безопасно измиване на МПС с теглич   
      
• Арка за вода с впръскване на химически препарат (шампоан), посредством 
пневматична регулируема дозираща помпа и отделен резервоар.  
 
• Арка за вода с впръскване на химически препарат (вакса), посредством 
пневматична регулируема дозираща помпа и отделен резервоар.  
 
• Устройство за накланяне на вертикалните четки до 20° за перфектно 
адаптиране към профила на превозното средство.  
 
• Плавно движение и постоянен  натиск на хоризонталната четка 
 
 
Сушене 
 
• Странично сушене с дюзи от двете вътрешни страни на портала, с два 
мотовентилатора по 4 kW всеки (общо 8 kW). 
 
Управление 
 
• Електронен контрол на съоръжението чрез PLC (програмируем логически 
контролер), Schneider - Германия  
 



• Фотоклетки за разпознаване формата и размера на превозното средство и 
правилно позициониране на автомобила,  както и за напускане на съоръжението 
след края на цикъла за измиване.  
 
• Система за отваряне на четките в края на процеса за по-лесно излизане на 
автомобила от съоръжението.  
 
• Програма за измиване на превозни средства тип „пикап“ .  
 
• Електронно табло за оператора - touch-screen, цветен дисплей,  за 
следните цели: 
 
    - отчитане на показанията на частичен и общ дигитален контролен брояч за 
всяка от програмите (до 10 цифри) 
 
   - индивидуална настройка на всяка програма за измиване (максимум 10). 
   - буквено-цифрово изобразяване на специфична информация относно 
оперативния статус на системата за измиване (диагностика). 
 
   - възможност за ръчно управление на функционалните групи 
 
   - настройки за включване и изключване на системата по часове (възможно е да 
се комплектова заедно със система за пускане на самообслужване). 
 
   - ръчно източване на водата за предотвратяване на евентуално замръзване.  
 
• Бутони на таблото за ръчен контрол от оператор, включващо следните 
функции: 
 
   - СПИРАНЕ НА СИСТЕМАТА (бутон STOP): спиране на системата за измиване 
(в  случай на  активиране на прекъсване на цикъла), даже и в режим 
„самообслужване“ (на дисплея се изписва: "ОПЕРАТИВЕН СТОП"), като 
активната програма за измиване следва да се довърши).  
   o ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (бутон RESTORE): продължаване на цикъл на измиване, 
който е бил прекъснат  (в случай на активация „непрекъснато“), даже и в режим 
„самообслужване“, активната програма за измиване ще бъде възобновена и 
завършена).  
• Ключове на вратата на електрическия панел за:  
   o ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ (бутон TURN ON) на системата за измиване. 
   o РЕСТАРТИРАНЕ (бутон RESET) нулиране на цикъла за измиване и 
рестартиране на системата.  
• Бутон АВАРИЕН СТОП (EMERGENCY), който позволява да се рестартира 
системата само от упълномощен за тази цел персонал (системата няма да 
възобнови прекъснатата програма за измиване).  
• Готовност за свързване за работа на самообслужване  
 
Свързване към  водоснабдителните системи 
 
• Възможност за работа с два типа вода (основна или рециклирана вода). 
Датчик за измерване на налягането на водата  за безопасна работа 



 
Размери за FLY. 28 

Височина на измиване 2800mm 
Височина на оборудването 3630mm 

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) 

 
Средни разходни норми на 

превозно средство  FLY.28 

Конфигурация и измивна програма Основна програма 
Програма със 

тотално високо 
налягане 

Консумация на вода 90l 243 l 
Консумация на ток 0.72 kW 0.99 kW 

Консумация на химически продукти  Шампоан: 20 ml 
Вакса: 10 ml 

Безконтактно:15 ml 
Активна пяна: 15 ml 

Шампоан: 20 ml 
Джанти: 25 ml 
Вакса: 10 ml 

 

Време 4'40" 
(4 преминавания) 

6'40" 
(6 преминавания) 

 
 
 
 
Препоръчително опционално оборудване: 
 
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. 



Предстоящо патентоване на системата „DISCOVER“. 
 

 
 
X030.000.B - Енергийна верига (тролейна система) тип "Caterpillar" прешленест 
тип, за движение на кабелите и маркучите за монтаж към стена 
 
Забележка: Тази система е предвидена за монтаж към технологична стая. 
 
X1085.000.A - Разширение за PLC (програмируем логически контролер) 
(Изисква се при наличието на една или повече от следните опции: външни 
помпи с високо налягане, осмозна помпа, помпа за долно миене, автоматично 
управление на вратите, компонент „Самообслужване“ и допълнително ръчно-
управляемо табло с бутони).  

 
X1085.000.0 - PLC разширение „1“ (Изисква се с поне една от следните опции: 
X1038.000.1 Бърз цикъл, X1038.000.0 Business Pack, X871.000.C Светещ 
интерфейсен знак, X1072.000.0 Високо налягане Tower HP и X1080.000.0 Наклон 
на греда ) 
 
 
Х750.000.0 - Допълнително ръчно-управляемо табло за дистанционно 
управление на машината с бутони (за стенен или подов монтаж) с бутони за 6 
програми за измиване и бутони за промяна на движението на четките и  
контурната греда 
Забележка 1: По причини за безопасност, таблото за ръчно управление трябва 
да бъде достъпно само за специално упълномощен оператор.  
Забележка 2: Необходима е опция X1085.000.0 

 



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. 

 
X964.000.1 - Фиксирано странично високо налягане за средновисоките части на 
автомобила, което включва две фиксирани дюзи на всяка страна и съединителни 
елементи от неръждаема стомана, препоръчва се предварителна обработка с 
емолиент. 
 
 
Х1108.000.В - Изключително мощно високо налягане на вода "Power HP", 
монтирано в контурната греда със система за накланяне “Tilt” (напред, 
вертикално, назад) на гредата, с електрическо движение. Използват се 
мощни барабанни дюзи от неръждаема стомана с американски дизайн.  
Цената не включва външна пистонна помпа с високо налягане с мощност  
15 kW , 100 л/мин, 80 bar (вкл. реле и предпазен ключ).  
За тази опция е необходимо наличие на контурна греда за изсушаване със 
система “Tilt”  (X1106) 
 

 
 

 



 
Х1072.000.1 - Изключително мощно странично високо налягане на вода 
"TOWER HP": състои се от 2 кули с по 4 дюзи всяка. Използват се мощни 
барабанни дюзи от неръждаема стомана с американски дизайн. 
Задължителна помпа 15 kW , 100 l / m , 80 Bar (не е вкл. в цената) 
 

 
 
X1084.000.1 - Група от два соленоидни  клапана за високо налягане 
 

 
X1084.000.3 - Соленоиндни  клапани за странично високо налягане/система 
“”Discover” 

 
 
X1102.000.0 -  Конструкция с 1 пистонна помпа за високо налягане - 15 kW,  
100 л/мин, 80 bar (вкл. реле и предпазен ключ). 
 
 
X009.000.0 - Направляващи тръби, подпомагащи позиционирането на 
автомобила  
 
 
 
 
 
 



X225.000.B - Странични водни защити от пръскане 
 

 
 
X004.000.0 - Magic Foamer (активна пяна), вкл. пневматична дозираща помпа. 
 
 
X1193.000.28 - Безвредни меки четки  максимално щадящи боята на автомобила 
"CARLITE" H 28 в цвят по избор на клиента с последните два сектора отдолу в 
черен цвят 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЧЕТКИ “SHAKE” 
 
Проектирани да гарантират безупречни резултати от измиването, дори в 
труднодостъпните зони на превозното средство, SHAKE не са обикновени четки, 
а новото движение за измиване, което революционизира концепцията за 
автомивка, задавайки нови параметри за качество. 
 
Чисто новото патентовано осцилиращо движение на SHAKE четките 
позволява на четините да се разклащат по повърхностите на превозното 
средство от различни ъгли и да проникват дори в труднодостъпните места.  
 

 
 
 
X288.000.0 - Арка AUTOLUX за нанасяне на защитна вакса,  посредством 
емулсия въздух / вода, с последваща обработка с четки, вкл. пневматична 
дозираща помпа.  
 
 
 
X1106.000.0 - Горно сушене с контурна греда, която може да се накланя на 
около 180 ° (система „Тilt“), електрически управляема, с моторизирано 
движение в посока нагоре/надолу за сушене  с променлива скорост и 
оптимизация чрез инвертор и специализиран софтуер.   
 
 
 
 
 
 



X005.000.0 - Комплект автоматично устройство против замръзване (за всички 
водни вериги)  
 
 
X027.000.0 - Водна помпа, 2.2 kW, 200 л/мин, 3.5 bar (вкл. реле и превключвател 
в отделно електрическо табло за управление на помпите). 

 
Налична е и опция за добавяне на устройство за плащане на самообслужване. 


