Avancerad teknik
för en varaktig drift och tillförlitlighet
TEKNISKA FUNKTIONER
Dimension Stargate S7

Ramverk
• Varmförzinkad och målad stålkonstruktion
• ABS-plastbeklädnader (tillval)
• Direkt portförsörjning med frekvensomvandlare
• Höghållfasta nitar “flygplans” typ
• Bultar i rostfritt stål

Vertikala borstar
• Varmgalvaniserat stål med en enda tvärbalk
• Elektrisk positionsdrivning med frekvensomvandlare
• Dubbel överlappning fram och bak på fordonet
• Dubbel lutning och låsning med cylinder
• Elektronisk strömstyrnin

Horisontell borste
• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
• Elektronisk strömstyrning
• Glidstyrningar i rostfritt stål
• Detektering av fallförhindrande system och lösa remmar

Torkning
• Konturföljande galvaniserat stål med 3-läges lutning
• Elektrisk lyft med frekvensomvandlare
• Glidstyrningar i rostfritt stål
• Sidotorkning 2 elektriska fläktar
• Fallförebyggande system (med fjäderbelastad krok) och
detektering lösa remmar

Fotocell

(Tillbehör)

Standard utrustning

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

Hög precision för detektering
Automatisk upptäckt av vissa former
(I. E. Pickup, Skidbox, Ljusramp, etc.)

Höghastighetsdetektering
Först passera upp 20 m/min.

Hög funktionsduglighet
Torkblad - Horisontell borste.
Horisontellt högt tr yck.

• Hydraulsystem med dedikerade magnetventiler
och rörledningar
• Shampoo doseringspump
• Vaxdoseringspump
• Enkel energikedjesystem (vägghängande)
• Kontrollpanelen i dedicerad vägglåda
• Fullt integrerad förinställd självbetjäningssats

(i millimeter)

Tvätthöjd

1.800**

Maskinhöjd

*2.800 *3.100 *3.300 *3.500 *3.800
(2.680) (2.980) (3.180) (3.380) (3.680)

2.100

Maskinbredd

2.800

2.520

Maskinens djup

*2.400 (1.690)

Maskindjup “R” -version
(Photocells barriär) - Valfritt

*2.580
1.720

1.790

Avstånd mellan skenor
Rälsens längd

2.500

*3.715 (3.600)

Tvättbredd

Maskinens vikt

2.300

1.850

1.930

2.100

3.000 (2.800 på förfrågan)
10.000 10.000 10.000 10.000 12.000

*Max dimensioner med ABS-beklädnader
** Ej tillgängligt med ABS Top Line-utrustning
( ) Mått med standard aluminiumbeklädnad

Hall- eller tvättfackdimensioner för fordon
som är 5 meter långa (i millimeter)
Höjd

*2.900 *3.200 *3.400 *3.600 *3.900
(2.800) (3.100) (3.300) (3.500) (3.800)

Bredd

**4.100 (4.600)

Längd

*9.900 • * **9.960 • (9.500) •**(9.000)

*Mått med ABS-beklädnader
**Med valfri säkerhetsskydd mot skador
( ) Mått med standardbeklädnad av aluminium

Tekniskt datablad
Kör hastighet

m/min

0-22

Vattentryck

Bar

3-5

Lufttryck

Bar

8

Spänning

Hz

400 3/N/PE 50

Total effekt

kW

10 (16)

V

24

kW

2x4 (2x3 tak + 2x4 sidled)

Styrspänning
Torkkraft

Högtr yckspumpar (tillval)
Vatten högt tryck

Bar

80

Uppgifterna är bara vägledande och är inte bindande.
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Rör StarGuide

Tack vare den svängande rörelsen simulerar det
exklusiva WaveTech-systemet manuell tvätt,
vilket garanterar ett optimalt resultat.
Borsten gnider karossen noggrant och enhetligt
utan att missa något.
Denna rörelse genererar också en
självrengörande ef fekt på borsten och snabbare
torkning.

Rostfria guider för hjulen tillgängliga i följande dimensioner:
6, 9, 12 m. LED belysningen på guide rören är koordinerade
med trafikljuset (grön-kör fram, röd-stopp, gul-backa), underlätta
hantering under fordonets positioneringsfas. Fler färgade LED
belysning är tänd under hela tvätt cykeln.

- STÖRRE T VÄTTKRAFT
- FINKÄNSLIGHET OC H EFFEKETIVITET FÖR
ETT ENASTÅENDE RESULTAT
- T VÄTTAR ENHETLIGT
- ESTETIK/ATTRAKTIV RÖRELSE

Version StarLight
Det vita LED ljuset lyser upp mörkret för en optimal vy även under
kvällstvätt eller i skuggade områden.
Ny designen med fokus på estetik utan att glömma funktionalitet.

Torkning
Kontur följande rostfritt stål horisontellt
blad, lutande i 3 positioner.
Två horisontella elektriska fläktar 3 kW/
vardera. Två elektriska laterala fläktar 4 kW/
vardera.

Vattenfallsskum
Den visade por tmodellen är utrustad med tillval

FÄRGER TILLGÄNGLIGA
Gul
Ral 1003

Röd
Ral 3001

Vattenfallskumbågen skapar en ny sensationell upplevelse för
din biltvätt. Den fler färgade LED rampen är tänd under hela
för tvätten.

Låg underhåll tack
vare självsmörjande material

Säkerhet
Lyf tbälte lossar larm.
Blad anti-fall låssystem vid torkning.

Mätningsrörelser med två sensorer
för maximal precision och tillförlitlighet.

Vit

ETT BRETT TILBEHÖRSUTBUD NÅGRA EXEMPEL...
Tillgängliga tvätthöjder

Maskinbredd

LED-trafikljus
integrerad i
portalen ben

Hjultvätt,
högtr ycksmunstycke

Förtvätt av högtr yckssystemet

2800 mm

Carlite borstar
HP för tvätt
rekommenderas.

2500 mm
2300 mm
2100 mm
1800 mm

2520 mm

2200 mm

Fast sida med
Turbo-munstycken
Fixerade sidostrålar för
en kraf tfull för tvätt.

Följande toppkontur
med Turbo-munstycken
Högttr yck på vippbladet
i tre lägen för ef fektivare
smutsbor ttagning.
Exkluderat på Stargate
S111.

Svängande hjultvätt
Tiltande hjultvätt med integrerat
högt roterande tr yck för exakt
rengöring av hjul, hjulbågar och
fordonssidan. Inver teringen av
borstens rotation och lutning
möjliggör en exakt rengöring av
fälgar i olika dimensioner.

SKÅP

När varon av
munstycken på nivån
av hjultvätten
säkerställer en korrekt
fälgrengöring.

RAM

Högtrycks pump system
Val av 42, 84 eller 126 liter högtr yckspumpar
system, för en kraf tfull för tvätt.
Finns i isolerat utomhusskåp eller i ram för
teknikrum.

Brett trafikljus med
Lysdioder, skjutdisplay.
Per fekt också i ljusa
ljusförhållanden.

Textil
HP för tvätt
rekommenderat.

