
MYJNIA AUTOMATYCZNA DWUPORTALOWA SULTOF TWINNER 
 

 
 
Myjnia TWINNER została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać wydajność myjni 
dwuportalowej przy wysokiej jakości mycia i oszczędności miejsca. 
 
Źródłem efektywności myjni TWINNER jest zastosowanie oddzielnego sterowania pracą każdego 
portalu, przy zachowaniu synergii działania. Pozwala to na osiągnięcie doskonałych rezultatów 
mycia przy maksymalnie skróconym czasie mycia. 
 
Myjnia TWINNER występuje w dwóch wersjach różniących się wyglądem zewnętrznym: 
 

 SILVERLED – to wyjątkowo elegancka, trwała i łatwa w utrzymaniu wersja wykonana w 
przeważającej większości  ze stali nierdzewnej,   

 GD – prezentuje wyjątkowo nowoczesny i przyciągający wzrok wygląd opracowany we 
współpracy z legendarnym włoskim samochodowym biurem projektowym Giugiario Design.  

 
Myjnia szczotkowa TWINNER może być wyposażona w szereg atrakcyjnych 
i efektywnych opcji dodatkowych: 
 
- mycie ciśnieniowe kół i dolnych partii „DISCOVER” 
  Unikalny opatentowany system, który pozwala na dokładne umycie felg jedynie wysokim 
  ciśnieniem (bez użycia szczotek), co eliminuje ryzyko ewentualnych uszkodzeń. 
 
- oscylacyjne mycie ciśnieniowe boków 
  Zespół dwóch wysokociśnieniowych dysz oscylacyjnych poruszających się w górę i w dół 
  - zapewnia dokładne umycie boków pojazdu. 
 
- konturowe mycie ciśnieniowe "POWER HP" 
  Śledzenie kształtu mytego pojazdu oraz system pochylania i zastosowanie specjalnych 
  rotujących dysz, zapewniają najwyższą jakość mycia. 
 
- HYDROTOUCH - obwodowe mycie ciśnieniowe 
  Unikalny na skalę światową opatentowany system mycia ciśnieniowego. 
  Opcja HYDROTOUCH w myjni TWINNER zapewnia bardzo wysoką jakości mycia dzięki  
  kombinacji mycia ciśnieniowego wykonywanego przez pierwszy portal z myciem 
  szczotkowym wykonywanym przez drugi portal. 
  Prawdziwa innowacja systemu HYDROTOUCH polega na chronionym patentem 



  rozwiązaniu w postaci dwóch ramion z dyszami wysokociśnieniowymi okrążającymi cały 
  obrys pojazdu w stałej odległości. 
 
- pochylne szczotki pionowe na tyle pojazdu 
  Innowacyjna opcja, która pozwala na dopasowanie położenia szczotek do kształtów 
  współczesnych pojazdów. System pochylania pozwala na dokładniejsze umycie tyłu 
  pojazdu. 
 
- suszenie konturowe 
  Suszarka pozioma o zmiennym pochyleniu dopasowuje się do kształtu pojazdu. 
 

Myjnia SULTOF TWINNER współpracuje z opracowanym przez SULTOF systemem recyklingu 

Bioclean – Ekotech, pozwalającym na powtórne wykorzystanie do 90% wody.  

 
Myjnia dostępna jest w kilku wersjach wysokości mycia od 230cm do 280cm.  


