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POCZĄTEK

NOWA MYJNIA AUTOMATYCZNA M’START
PROSTOTA W MYCIU

WYGLĄD

CHARAKTERYSTYKA

OBUDOWA “ROCKET”

SKUTECZNE SUSZENIE
Wszystko ma swój początek i dlatego z nowym M’START postanowiliśmy wrócić do naszych
pierwszych i podstawowych zasad: prosta konstrukcja, łatwość montażu oraz stonowany wygląd,
niepozbawiony jednak atrakcyjności, trwałości i technologicznych cech, jakich oczekuje się od myjni
samochodowej na miarę XXI wieku.
M’START jest myjnią zaprojektowaną dla usprawnienia mycia; ma przepustowość od 800 do 1200
pojazdów miesięcznie. Jest idealnym urządzeniem dla serwisów i salonów samochodowych oraz
dla rynków o niższym, w porównaniu do dużych miast, zapotrzebowaniu na mycie.
Myjnia została wyposażona w bardzo wydajną
suszarkę o łącznej mocy turbin 15.2 kW (4 x 3.8 kW)
z poziomym nadmuchem oraz skanowaniem pojazdu i
opcjonalnym deflektorem zmieniającym kąt wydmuchu
dla osiągnięcia lepszej jakości suszenia tyłu pojazdu.
Jako tańszą alternatywę, można zainstalować dwie
stacjonarne suszarki o mocy 4 kW, umocowane na
górze urządzenia - suszące pojazd bez konieczności
skanowania.

Śmiały projekt nawiązujący do statku kosmicznego.
Obudowa obejmuje górne profile myjni frontowy i tylny. Wzmacnia wrażenie solidności i
wytrzymałości, a jednocześnie sprawia, że myjnia
wygląda bardziej atrakcyjnie.

OBUDOWA PŁASKA

ZINTEGROWANE WYSOKIE CIŚNIENIE

Funkcjonalna osłona w górnej części kolumn,
nawiązująca wyglądem do osłon boków myjni.
Geometryczne kształty nadają myjni surowy
i prosty wygląd, który doskonale współgra z
charakterem urządzenia.

W nowej myjni M’START zastosowano innowacyjne
rozwiązanie polegające na zainstalowaniu pompy
wysokiego ciśnienia w kolumnie myjni. Oznacza to
dostępność różnych opcji mycia wysokim ciśnieniem
np. boków i kół, bez dodatkowych kosztów,
związanych z instalacją tego typu pomp osobno, w
pomieszczeniu technicznym myjni.

NOWE PIKTOGRAMY

DUŻA LICZBA OPCJI

WYMIARY URZĄDZENIA
2.300

2.500

2.700

SZEROKOŚĆ MYCIA

2.400

2.400

2.400

DŁUGOŚĆ SZYN

9.000

9.000

10.000

MINIMALNA SZEROKOŚĆ URZĄDZENIA*

3.800

3.800

3.800

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ URZĄDZENIA**

4.212

4.212

4.212

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA

3.113

3.313

3.513

WYSOKOŚĆ MYCIA

Front myjni można ozdobić naklejkami z ikonkami
programów mycia (Silver) oraz kolorowymi
sześciokątami dookoła mrugających świateł LED
(Hexa). Ta dodatkowa grafika nadaje urządzeniu
bardziej nowoczesny i oryginalny wygląd.

* Z prowadnikiem kablowym
** Z prowadnikiem kablowym oraz osłonami szczotek

Wszystkie wymiary w mm.

System wosku polerującego, piana aktywna,
wstępne mycie chemiczne, mycie wysokim
ciśnieniem oraz mycie kół, to tylko niektóre z
możliwych opcji wyposażenia myjni M’START.
Pozwalają one na skuteczne, a jednocześnie
delikatne mycie pojazdów przy pomocy wysokiej
jakości programów mycia i zredukowanej ilości
zużywanej wody.

