
M1 jest nowym modelem myjni zaprojektowanym przez firmę Istobal. Prostota rozwiązań to jednocześnie niezawodność 

w pracy jak i niska cena. Urządzenie jest uzupełnieniem szerokiej oferty Istobala w zakresie myjni automatycznych 

dostosowanych do potrzeb każdego klienta. 

M1 jest urządzeniem stworzonym z myślą serwisach, salonach, wypożyczalniach, czyli o miejscach, gdzie istnieje 

zapotrzebowanie na proste, szybkie i skuteczne mycie pojazdów, a jednocześnie gwarantujące porównywalną jakość w 

stosunku do wyższych modeli myjni.  

M1 dedykowany jest do miejsc, gdzie spodziewana liczba myć nie przekracza 1000 na miesiąc.



ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

W M1 tradycyjne łuki z dyszami nanoszące wodę i środki chemiczne, zostały zastąpione podawaniem punktowym

w starannie dobranych miejscach, z punktu widzenia efektu mycia i optymalizacji zużycia. 

Zużycie energii podczas pracy myjni ma zawsze duże znaczenie. W M1 zastosowane zostały 4 oszczędne turbiny  - po dwie: góra i 

boki - o mocy 3 kW każda. Opcjonalnie mogą być zastosowane tylko turbiny górne.  

WYSOKA JAKOŚĆ PRACY

Jakość mycia w M1 jest bez zastrzeżeń, a to dzięki dokładnej kontroli procesu mycia, analogicznej do stosowanej w wyższych 

modelach myjni. Kontrola pracy oparta jest na przetwornikach, mierzących obciążenie prądowe podczas obrotu szczotek i 

dobieranych w ten sposób właściwych dociskach szczotek w trakcie mycia. 

Dla zapewnienia wysokiej jakości mycia, szczotki pionowe wykonują tzw. domywanie, czyli kilkukrotny ruch wzdłuż przodu i tyłu 

pojazdu, przechodząc za jego środek. 

W odróżnieniu od innych myjni segmentu podstawowego, szczotki pionowe nie są poruszane przy pomocy siłowników 

pneumatycznych, ale poprzez motoreduktory, dzięki czemu ich praca jest bardzo stabilna.
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Wysokość mycia (mm)

Maksymalna szerokość mycia* (mm) 
 Maksymalna szerokość urządzenia (mm)

Długość szyn (m)
 * Na wysokości lusterek 

Minimalna szerokość urządzenia

2.300

2.500

3.650

3.085

9/10

Wymiary

DOSTĘPNE OPCJE:

 Piana aktywna
 Kompletne suszenie o mocy 12 kW (opcjonalnie 

   tylko suszarka górna o mocy 6 kW)
 Mycie kół
 Zasilanie w media poprzez system wózkowy 

  (zawiesia)
 Panel sterowniczy na kolumnie myjni lub 

   naścienny
 Światła kontroli wjazdu
 Szyny pozycjonujące


