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Ramverk
• Varmförzinkad och målad stålkonstruktion
• ABS-plastbeklädnader (tillval)
• Direkt portalstyrning med frekvensomvandlare
• Höghållfasta nitar  “fl ygplans” typ
• 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 strömstyrningl

Horisontell borste
• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
• Elektronisk strömstyrning
• Varmförzinkade glidstyrningar
• Detektering av fallförebyggande system och remmar lossnar

Torkning
• Varmförzinkad och målad konturföljande horisontellt blad (2x3 kW)
• Vippande lutning i två positioner (valfritt)
• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
• Varmförzinkade glidstyrningar
• Sidotorkning 2 elektriska fl äktar (tillval)
• Fallförebyggande system (med fjäderbelastad krok) och detektering 

lös rem

Högttryck
• Sidohögtryck (valfritt)
• Hjulhögtryck (tillval)
• Konturföljande takhögtryck i två tiltande positioner (valfritt)

Standard utrustning
• Hydraulsystem med dedikerade magnetventiler och rörledningar
• Shampoo doseringspump
• Vaxdoseringspump
• Enkel energikabelsystem (vägghängande)
• Kontrollpanel med display

Avancerad teknik för en varaktig
funktion och tillförlitlighet.

Högtryckspumpar (valfritt) 
Vatten högt tryck Bar 80

Uppgifterna är bara vägledande och är inte bindande

Tekniskt datablad
Körhastighet m/min 0-20

Vattentryck Bar 3-5

Lufttryck Bar 8

Spänning V/Hz 400 3/N/PE 50
 230 3/N/PE 60 på förfrågan

Total effekt kW 10 (16)

Styrspänning V 24

Torkkraft kW 2x3 (2x3 top + 2x4 side)

( ) Med sidotorkning (valfritt)

TEKNISKA FUNKTIONER
Maskinens dimensioner (i millimeter) 

Tvätthöjd 2.100 2.300 2.500 2.800 3.100

Maskinhöjd 2.970
(2.970*)

3.170
(2.970*)

3.370
(3.170*)

3.670
(3.470*)

3.970
(3.770*)

Maskinbredd 3.560 - 3.680** [3.760 - 3.880* på förfrågan]

Tvättbredd 2.520 [2.700 på förfrågan]

Maskinens djup 1.650 - 2.060*** - 2.275****

Maskinvikt (kg) 1.750 1.750 1.800 1.850 2.000

Avstånd mellan skenor 3.000 eller 2.800 på förfrågan 
[3.000 eller 3.200 på förfrågan]

Rälsens längd 10.000 10.000 10.000 12.000 12.000

Maskinbredd (ihopfälld för 
containertransport) 1.930

* Med horisontell borste i vila  ** Mått vid hjultvätten
*** Med S-Line-beklädnader  **** Med S-line-beklädnader och
[ ] För XL-version valfri          kompletteringsband beklädnad
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Lätt och billigt att äga! 
Enkelt och snabbt att installera!

För transporten kan maskinen fällas ihop (tillval) utan att ta isär 
eller koppla bort komponenter. Resultatet är en jämförelsvis 
billig transport och snabb installation.

Plug&Play: det kräver ingen anslutning 
för elektriska interna kretsar!
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HÖGTRYCK PUMPKABINETT/
RACK
Pumpar med högt tryck
84 lt / min (2x42) - 80 bar
med tank, monterad i isolerat
rostfritt stål rack eller skåp.

SJÄLVSERVICESYSTEM
Konsol för att starta självbetjäningen med 
möjlighet att lägga till sedlar läsare, mynt, 
Smartcoin-kort, byta dispenser, i galvaniserad 
och målad stålbox, med säkerhetslås.
Den elektroniska styrningen är strikt integrerad 
med maskinens PLC för enklare och mer 
komplett användning.

LÅGT UNDERHÅLL TACK FÖR självsmörjande MATERIAL
Innovativa material för tysta rörelser som inte kräver smörjning eller underhåll.

Roll-over tvätten på bilden är utrustad med tillbehör

Elektriska rörelser
Modern teknologi
Tillförlitlighet över tiden

NY DESIGN
Nya ABS stötsäkra 

beklädnader, UV-skyddad för en 
grundläggande look.

2 POSITIONER
Konturföljande tiltande vippor.

Det möjliggör en bättre vård av 
biltorkning, i synnerhet bak på bilen;
används också för att styra högtryck

mer effektiv på hela bilen.

ROSTFRITT STÅL 
HJULTVÄTT

Finns med teleskopborste, som tillval 
med integrerad HP, eller roterande 

med högt tryck, med hjälp av 
distributionen av kemisk produkt vid 

hög koncentration. 

HÖGTRYCKSPUMP PÅ
 Tavlan 42 lt/min - 80 bar 

integrerad i skåpets kabinett för 
enklare montering och en utmärkt 

tvätt.

TRAFIKLJUS
LED-trafi kljus, monterat i tätningslist, 
kontrollerad med fotoceller eller 
plattform.
De gröna pilarna och det röda 
stoppet ger hjälp för en perfekt 
positionering av fordonet.

MAXIMAL SÄKERHET
Detektering för lösa drivbälten. 
Torkbladets fallskyddssystem (med 
fjäderbelastad krok) och den 
horisontella borsten

LED-PICTOGRAMS
Monterat skyddat i tätningslist. 
De anger tvättens olika steg.

Maskinbredd Tillgängliga tvätthöjder

3100 mm

2800 mm

2300 mm

2100 mm

2500 mm

2520 mm2520 mm

2200 mm


