
Aquaramas kreativitet och innovation, 
formar framtiden



MER UTRYMME FÖR STORA FORDON, BRED FORDONSPASSAGE. KAN INSTALLERAS I SMÅ UTRYMMEN BAYS. 

Innovativa tekniska lösningar
Teknologi byggd för att hålla
Teknologi byggd för att hålla

Washing width Available washing heights

2520 mm

2500 mm

2300 mm

2200 mm



LÅGT UNDERHÅLL TACK VARE SJÄLVSMÖRJANDE MATERIAL
Innovativa material för tysta rörelser som inte kräver smörjning eller underhåll.
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REDUCERAD TID OCH KVALITET
UPPRÄTTHÅLLER DEN RÄTTA FILOSOFIN AV TVÄTTEN

1  - Hjul
2  - Insekter
2b  - Insekter (med Photocells’Barrier)
3  - Skum
4  - Sidohögtryck
5  - Takhögtryck

6  - Roterande Högtryck
7  - Hjultvätt
8 -  Borstar
9 -  Vax
10 - Torkning
11 -  Polering



FYRA 
FREKVENSOMVANDLARE
De fyra frekvensomvandlarna tillåter en 
snabb jämn passering, för en exakt tvätt av 
alla delar av fordonet. 

KÖR OCH LYFT SENSORN
Mätning av rörelser med två sensorer för 
maximal precision och tillförlitlighet.

LÅGT UNDERHÅLL TACK VARE 
SJÄLVSMÖRJANDE MATERIAL
Brett trafi kljus med lysdioder, skjutdisplay. 
Perfekt även i starka ljusförhållanden.

LED-TRAFIKLJUS 
INTEGRERADE I BENET
Brett trafi kljus med lysdioder, skjutdisplay. 
Perfekt även i starka ljusförhållanden.

HJULTVÄTT I ROSTFRITT 
STÅL
Vändningen av borstens rotation och 
lutning möjliggör en grundlig rengöring av 
fälgen i alla dimensioner.

Den visade por tmodellen är utrustad med ti l lval

STANDARD SPECIFIKATION



PERFEKT TORKNING MED 
BARA EN PASSAGE
Rostfritt horisontellt blad följer

fordonsprofi len, lutar till 3 positioner.
Lutande sidotorkar. Fyra elektriska fl äktar 

5,5 kW/vardera.

SÄKERHET
Detektering av lösa remmar.

Blad anti-fall låssystem vid torkning.

TILT OCH LÅS

VAXAPPLIKATION
TVaxet appliceras med en kontur 

efter vaxbågen och levereras i 
sidled med munstycken placerade 

nära fordonssidorna, för en perfekt 
vattenavvisande effekt.

Tillgängliga färger 

KÄNSLIGA SIDOBORSTA
Lutande sidoborstar, elektroniskt styrda, 

anpassar sig perfekt till bilens profi l.

Gul

Ral 1003

Röd

Ral 3001

Vit



Högtryckssystem

Högtryckspumpsystem 

Tillgängliga borstar

SJÄLVTJÄNSTSYSTEM – KONTROLLENHETER

HJUL
Tiltande hjultvätt med helt integrerat 
roterande högt tryck, för en 
grundlig rengöring av fälgar, 
hjulbågar och trösklar.

FIXERAT LATERALT
Konturföljande rostfritt stålblad 
med lutning med 3 lägen och 
ger maximal vattenpåverkan 
för en fullständig förtvätt.

HORISONTELL 
KONTURFÖLJANDE
Högtryck på två positioner för en 
effektivare smutsborttagning.

SKÅP RAM

Val av 84 eller 126 liter högtryckspumpsystem för en 
kraftfull för tvätt.
Finns i isolerat utomhusskåp eller i ram för tekniskt rum.

POLYETEN FILOK CARLITE-PROFIL
CARLITE
PROFILE STRING TEXTIL

Till skillnad från Carlite-
profi l har de mindre 
strängar för högre 
rengöring av detaljer. 
Rekommenderas vid 
högt tryck.

Extremt noggrann tvätt 
och exceptionell pole-
ring från detta premiu-
malternativ. Långvarig. 
HP försköljning rekom-
menderas.

Nytt, lätt och mjukare i 
kontakt med karosseriet. 
HP försköljning rekom-
menderas.

Lättare och ömtålig vid 
beröring av bilkroppen. 
FilOK tillåtet att bearbeta 
ytan noggrant och platt.

Polyetenborsten garante-
rar ett mycket bra resultat 
med en måttlig 
investering.

Styrenheten är konstruerad för enkel och intuit iv användning. 

Bred f lytande kris tallskärm. Säker t betalningssystem för 24 timmars 

användning.

Operatören kan konfigurera varje passage som ska 
skapar skräddasydda program utan behov av en 
extern dator.



Fotocell (Tillbehör)

Tack vare fotocellsbarriären är det möjl igt att upptäcka fordonets form,
optimerar den horisontella borstkontakten och torkbladets passage.

  Hög precision för detektering
Automatic detection of particular shapes (I. E. Pickup, Skibox, Lightbars, etc.)

Höghastighetsdetektering
Först passera upp 20 m/min.

  Hög funktionsduglighet
Torkblad - Horisontell borste. Horisontell t  högt tryck.

Kvit to (ingen skatt)
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Accepterar

Leverar

Smart Coin Card med ett 
värde eller ett program

Sedlar

Mynt och/eller polletter

*Obs: för varje land krävs 
en genomförbarhetsstudie.

QR Code

Bar Code

Cer ti f ierat betalningssystem för 
självbetjäning av banktransaktioner 
med bankkor t och Smar tphone.

Smart Coin Card Endast självbetjäning “Top Line”
Mynt och/eller polletter 2 hoppers



AQUARAMA Srl
Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA
Tel. +39 0173 776822 - Fax +39 0173 792501 - info@aquarama.it

www.aquarama.it
Follow us on

Chassi
• Varmförzinkad och målad stålkonstruktion

• ABS-plastbeklädnader (tillval)

• Direkt portalstyrning med frekvensomvandlare

• Nivågivare av typen “aeronautic” med hög resistens

• Bultar i rostfritt stål 

Vertikala borstar
• Varmt galvaniserat stål med en enda tvärbalk

• Elektrisk positioneringsenhet

• Dubbel överlappning framför och bak på fordonet

• Dubbel lutning och låsning med cylinder

• Elektronisk strömstyrning

Horisontell borste
• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare

• Elektronisk strömstyrning

• Glidstyrningar i rostfritt stål

• Detektering av fallförhindrande system och lösa remmar

Torkning
• Kontur efter 3 positioner som lutar rostfritt stål horisontellt blad

• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare

• Glidstyrningar i rostfritt stål

• Sidotorkning med 2 elektriska fl äktar

• Höstförebyggande system (med fjäderbelastad krok) och bälten

    lossande upptäckt

Standard utrustning
• Hydraulsystem med dedikerade magnetventiler och rörledningar

• Shampoo doseringspump

• Vaxdoseringspump

• 2 enskilda energikedjeförsörjningssystem (vägghängande)

• Kontrollpanelen i dedicerad vägglåda

• Fullt integrerad förinställd självbetjäningssats

Avancerad teknik för en varaktig framgång 
och tillförlitlighet

TEKNISKA FUNKTIONER

Högtryckspumpar (valfritt)
Vatten högt tryck Bar 80

Data är bara vägledande och är inte bindande.

Tekniska datablad 
Kör hastighet m/min 0-22

Vattentryck Bar/l 3-5

Lufttryck Bar 8

Spänning V/Hz 400 3/N/PE 50

Total effekt kW 25

Styrspänning V 24

Torkkraft kW 4x5,5

Mått Stargate S11 (i millimeter)

Tvätthöjd 2.300 2.500

Maskinhöjd *3.300 (3.180) *3.500 (3.380)

Maskinbredd *3.715 (3.600)

Tvättbredd 2.520

Maskinens djup *3.200 (2500)

Maskinens vikt 1.800 + 1.700 1.900 + 1800

Avstånd mellan skenor 3.000 (2.800 på förfrågan)

Rälsens längd 12.000

*Max dimensioner med ABS-beklädnader

( ) Mått med standard aluminiumbeklädnad

Hallen eller tvättfackets dimensioner för fordon
5 meter lång (i millimeter) 

Höjd *3.400 (3.300) *3.600 (3.500)

Bredd **4.100 (4.600)

Längd *11.700 •*  **11.450 • (11.300) •**(10.750)

*Mått med ABS-beklädnader

**Med valfri säkerhetskrävande anordning

( ) Mått med standard aluminiumbeklädnad


