PO PIERWSZE - FUNKCJONALNOŚĆ

Myjnia automatyczna M1

PO PIERWSZE - FUNKCJONALNOŚĆ
M1 jest nowym modelem myjni zaprojektowanym przez fimę 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.

Sprawdź możliwości modelu M1.

Najbardziej konkurencyjny
cenowo model myjni
automatycznej ISTOBAL
zaskakuje atrakcyjnym
wyglądem, ciekawymi
rozwiązaniami technicznymi
oraz funkcjonalnością.

SPECYFIKACJA

MYCIE

OBSŁUGA

Proces mycia

Sterowanie

W M1 tradycyjne łuki z dyszami nanoszące wodę i

Sterownik mikroprocesorowy z

środki chemiczne, zostały zastąpione podawaniem
punktowym
w starannie dobranych miejscach, z punktu widzenia
efektu mycia i optymalizacji zużycia.

elastycznym

oprogramowaniem

pozwalający

na

konfigurację

samodzielną
programów.

Komunikacja za pomocą protokołu
Profinet - wzmacnia sygnał oraz
redukuje liczbę kabli i połączeń.

- Szampon

Panel obsługowy

6 dysz na konstrukcji myjni 5.82L/min ...

Służy do ustawiania parametrów

- Płukanie

pracy myjni oraz diagnostyki.

2 zewnętrzne dysze na konstrukcji 19,6 L/min ...

Może

być

instalowany

na

kolumnie myjni
lub poza urządzeniem np. na
ścianie hali myjni.

WASH DIMENSIONS
WYSOKOŚĆ MYCIA

2.300

SZEROKOŚĆ MYCIA

2.500

DŁUGOŚĆ SZYN
ROZSTAW SZYN

9.000

10.000

2.854
Wszystkie wymiary w mm.

KONSTRUKCJA
Kompaktowe rozwiązanie
Wytrzymała kompaktowa konstrukcja zabezpieczona
galwanicznie
i

łączy w sobie atrakcyjny wygląd

funkcjonalność

wynikającą

rozmieszczenia podzespołów.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Szczotki pionowe
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. Dopasowują się również do kształtu
pojazdu.

10º

10º

z

optymalnego

WYGLĄD

NAKLEJKI

PIKTOGRAMY

Naklejki ze wzorem inspirowanym wyścigami
zdobią kolumny boczne oraz osłonę tylną.
Atrakcyjny wygląd przyciąga uwagę klientów.

Ozdobne piktogramy obrazują programy
mycia. Dostępne w dwóch wersjach.

KOLORY OBUDOWY

KOLORY SZCZOTEK

RAL 9016

RAL 9010

PANTONE®
Cool Gray 1C

RAL 1013

Sky Blue
(Feel/foam)

Ultramarine Blue
(Feel/foam)

Sapphire Blue
(Feel/foam)

Cobalt Blue
(Feel/foam)

RAL 7040

RAL 9006

PANTONE® 424 C

RAL 1003

Lilac
(Foam)

Graphite Black
(Feel/foam)

Dusty Grey
(Feel/foam)

Anthracite Grey
(Feel/foam)

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3020

PANTONE® 348 C

Sulphur Yellow
(Feel/foam)

Orange
(Feel/foam)

Strawberry Red
(Feel/foam)

RAL 5004

RAL 5015

RAL 5003

RAL 5010

Lime Green
(Feel/foam)

Emerald Green
(Foam)

Pine Green
(Feel/foam)

RAL 5011

PANTONE® 280 C

RAL 9005

WYPOSAŻENIE
SUSZENIE

MYCIE PODWOZIA

System suszenia składa się z 4 turbin - dwóch
górnych i dwóch bocznych - o mocy 3kW każda.

Dostępne są dwie wersje mycie podwozia:
nieruchoma 10 bar 90L/min oraz oscylacyjna
15 bar 120 L/min.

WOSK OSUSZAJĄCY

PIANA

Wosk osuszający jest produktem pozwalającym
na lepsze wysuszenie pojazdu.
Podawany jest przez parę zewnętrznych dysz
umieszczonych na konstrukcji.

Ma za zadanie zmiękczyć brud przed myciem
zasadniczym. Niezależny system nanoszenia 3
bar 12,2 L/min.

OSŁONY SZCZOTEK BOCZNYCH

MYCIE KÓŁ

Osłony wykonane z mlecznego plastiku
pomagają utrzymać w czystości halę myjni.

Ważne
uzupełnienie
wyposażenia
podstawowego. Dostępne w wersji z myciem
ciśnieniowym lub bez oraz z płaskim lub
spiralnym wzorem szczotek.

UWAGA: ISTOBAL zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń do oferowanych produktów

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna
Biuro Handlowe:
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 19A
tel. 48 22 853 71 17, 18; fax 48 22 857 37 55
e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl

