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Nowa Myjnia Portalowo-tunelowa
TWASH

Najnowocześniejsza technologia myjąca
AUTONOMICZNE SZCZOTKI
PIONOWE

INTUICYJNA OBSŁUGA
Nowa Myjnia Portalowo-tunelowa TWASH łączy w sobie wszechstronność charakterystyczną dla myjni portalowych z efektywnością,
która cechuje myjnie tunelowe.
To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Długość stanowiska mycia
wynosi od 9,3m do 15,8m, dając możliwość rozbudowy podstawowej konfiguracji o dodatkowe szczotki, opcje spłukiwania
i woskowania.
Dotykowy panel kontrolny z menu zapożyczonym
z myjni portalowych. Prosta, intuicyjna obsługa ułatwia
pracę operatorowi.

JAKOŚĆ MYCIA

Specjalne oprogramowanie stworzone dla skoordynowania pracy portalu myjącego z ruchem transportera, zapewnia doskonałą
jakość mycia z dużą wydajnością.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Dodatkowa para szczotek pionowych instalowana za
portalem
myjącym. Dostępna od długości transportera 12,5m.
Dwie wysokości szczotek: 0,8m i 1,6m.

WYDAJNA SUSZARKA

Zaopatrzenie w media
Dotykowy panel
kontrolny

Moduł szczotkowy posiada rozwiązania analogiczne
do myjni portalowych jak: uchylne szczotki boczne i
El nuevo túnel de lavado y secado
“miękki start”.
TWASH
Ponadto, porusza się po torach, a szczotki boczne
wykonują tzw. domywanie przodu i tyłu pojazdu. Dzięki
temu zapewniona
jest wysoka jakość mycia.

ELASTYCZNOŚĆ I
EFEKTYWNOŚĆ

Semafor wyjazdowy

Płukanie
Kontrola wjazdu

Woskowanie

Trzyszczotkowy moduł
myjący

Transporter 2”

System suszenia składa się z 4 turbin (dwóch górnych i dwóch
bocznych) o mocy 4kW każda. Wszystkie posiadają bardzo
duży wydatek powietrza, zapewniający efektywne suszenie.
Wychylna dysza suszarki poziomej zapewnia lepsze
dosuszenie przodu i tyłu pojazdu.

PIANA AKTYWNA
ZAPEWNIAJĄCA WYSOKI
POŁYSK

DOBÓR DŁUGOŚCI INSTALACJI DO ROZMIARÓW STANOWISKA
• 9,3 m: moduł 3-szczotkowy z myciem kół + łuk płuczący + łuk woskujący + suszarka.
• 10,9 m: możliwość dołożenia kurtyny separującej pomiędzy strefą mycia a strefą suszenia.
Istnieje szeroka paleta możliwości konfiguracyjnych
związanych z wyglądem i wyposażeniem myjni.
Różne typy i wzory osłon, światła LED - uczynią każde
urządzenie wyjątkowym. Większość opcji dodatkowych
zwiększających efektywność mycia może być zainstalowanych na portalu i nie powoduje wydłużenia stanowiska mycia.

• 12,5 m: możliwość dołożenia autonomicznych szczotek pionowych.
• 14,1 m: wszystkie opcje są możliwe do instalacji.
• 15,8 m: więcej miejsca i czasu na działanie wosku.
*Wydajność myjni TWASH: do 30 pojazdów na godzinę.

Nowa opcja polegająca na pokryciu pojazdu specjalną
pianą
w pierwszym etapie mycia.
Dzięki temu, lakier wygląda świeżo i zostaje zabezpieczony
przed działaniem czynników zewnętrznych.

