ISTOBAL HEAVYWASH DRIVE THROUGH 4HWD300 jest nowym kompaktowym modelem myjni do mycia flot
autobusowych. Przy projektowaniu urządzenia wzięto pod uwagę specyficzne potrzeby firm zajmujących się
transportem publicznym: wytrzymała konstrukcja zajmująca możliwie niewielką przestrzeń i możliwość szybkiego mycia
zróżnicowanej floty.
Konstrukcja myjni jest zabezpieczona poprzez cynkowanie na gorąco. W standardzie występują 4 asymetrycznie
położone szczotki pionowe oraz szczotka pozioma. Dzięki takiej konstrukcji szczotki pionowe myją nie tylko boki, ale
domywają również przód i tył autobusu. Szczotka pozioma posiada system ruchu góra/dół, dzięki czemu adaptuje się
do wysokości autobusu.
Szafa sterownicza wraz z systemem dozowania środków chemicznych wbudowane są w konstrukcję myjni, przez co
urządzenie działa autonomicznie i nie zajmuje dodatkowej powierzchni.
Urządzenie oferuje dużą różnorodność konfiguracji, zapewnia precyzyjną kontrolę pracy szczotek i specjalny program
chroniący lusterka przednie. Może pracować w trybie pojedynczych myć oraz w cyklu flotowym. Mycie podwozia
przeprowadzane wewnątrz stanowiska mycia stanowi jedną z opcji dodatkowych.

Innowacje zastosowane w myjni 4HWD300
Kontrola prędkości przejazdu
Trzy pary fotokomórek sprawdzają prędkość wjeżdżającego pojazdu. Gdy prędkość
jest zbyt duża, szczotki rozchodzą się, a urządzenie pozostaje w trybie awaryjnym.

Dzielone przednie szczotki
Jest to nowatorskie, opatentowane rozwiązanie, zapobiegające uszkodzeniu
przednich lusterek. Górna część szczotki podnosi się podczas mycia przodu, a
dolna pozostaje cały czas w kontakcie z mytą powierzchnią.

Szczotka dachowa
Szczotka dachowa zapewnia skuteczne mycie dachu pojazdów o różnej wysokości,
dzięki systemowi podnoszenia w zakresie 1,5 m.

Technical features
Maksymalna wys. mycia (m)

4,1

Minimalne wym. stanowiska mycia (m)

Minimalna wys. mycia (m)

2,6

Zużycie wody (L/mycie)*

Maksymalna szer. mycia (m)

2,6

Zużycie szamponu (ml/mycie)*

Minimalna szer. mycia (m)

1,9

Moc (kW)

Pojazdów/godz.

20 - 40

Wys.: 5,6 / Szer.: 6,1 / Dł.: 8,5

Zasilanie (50/60Hz)

* Dla prędkości mycia 12 m/min i pojazdu o dł. 14 m.
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