BEZKONTAKTNÍ VYSOKOTLAKÉ MYCÍ
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ AUTOUMÝVÁREN
CONTACTLESS HIGH PRESSURE WASHING
UNIT FOR CARWASH OPERATIONS

PROGRAM

CW 100 BRUSHLESS

AUTOUMÝVÁRNY
MYCÍ STROJE
HUSTIČE PNEUMATIK
VYSAVAČE
KOMBI VYSAVAČ - HUSTIČ
KLEPAČE KOBERCŮ
ČISTÍRNY
ZÁSOBNÍ JÍMKY
SORPČNÍ FILTRY
SEDIMENTAČNÍ JÍMKY
SBĚRNÉ ŽLABY
AT STANICE

CW 100 BRUSHLESS
Bezkontaktní vysokotlaké mycí zařízení CW 100 BRUSHLESS je určeno pro mytí osobních, nákladních a užitkových
vozidel v autoumývárnách, dále pro mytí zemědělské, stavební a jiné dopravní techniky.
Základní části mycího zařízení tvoří agregát s vysokotlakým čerpadlem, dávkování práškové chemie, změkčování vody,
ohřev vody, reverzní osmózní jednotka, kontrolní počítač, ovladač s mincovním automatem, mycí pistole a 2 podstropní
otočné ramena. Jednotlivé konstrukční, funkční a ovládací prvky jsou navrženy s vysokou životností a spolehlivostí. Tyto
vlastnosti jej předurčují pro profesionální využití především v samoobslužných mycích centrech a v autoumývárnách.
Další přednosti zařízení:
• moderní šetrné ruční mytí bez kartáče
• možnost využití kartáče pro extrémní znečištění
2 ramena v boxu
• možnost volby 5 mycích programů

•
•
•

možnost připojení externího ohřevu teplé vody
oplach vozu osmotickou vodou pro vysoký lesk
karoserie
zimní provoz – nezámrzný systém

CW 100 BRUSHLESS
Contactless high pressure washing unit CW 100 BRUSHLESS is determined for washing of passenger, goods-carrying
and utility vehicles in carwashes; further for washing of agricultural, building and other traffic engineering.
Basic part of washing unit is created by high pressure pump unit, dosing of powder chemistry, water softening, water
heating, reverse osmose unit, control computer, controller with coin slot machine, washing sprayer and 2 swivel arms
under ceiling. Individual structural, functional and control elements are designed with high working life and reliability. By
the help of these features the unit is predetermined for professional utilization especially in self-service washing centres
and carwashes.
Further merits of the unit:
• modern and saving hand washing without brush
• option to use brush for extreme pollution
2 arms in the box
• option of 5 washing programs

•
•
•

possibility to connect an external warm water heating
rinsing the vehicle by osmosis water
for high bodywork shine
winter operation - frost-free system

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA
Hmotnost mycího agregátu
Weight of washing unit

160 kg

Rozměr mycího agregátu
Dimensions of washing unit

900 x 1050 x 1770 (š x h x v)

Rozměr ovladače
Dimensions of controller

415 x 220 x 450 (š x h x v)

Délka otočného ramene
Length of swivel arm

1500 mm (dále dle požadavku)

Napěťová soustava
Voltage system

400 V - AC 50 Hz 400 V/TN-S

Elektrický příkon
Electrical power input

6 kW

Jmenovitý pracovní tlak
Specified working pressure

100 bar

Max. tlak / Max. pressure

130 bar

Tlak vstupní vody
Input water pressure

2-6 bar

Jmenovitý pracovní průtok
Specified working flowage

10-13 l/min.

Podstropní otočné rameno
Swivel arm under ceiling
Ovladač s mincovním automatem
Controller with coin slot machine

Mycí agregát CW 100 BRUSHLESS
Car wash CW 100 BRUSHLESS

Odkládací pouzdro mycí pistole
Case of washing sprayer

PROGRAMY MYTÍ
1. tlakové bezkontaktní mytí
2. mytí kartáčem s pěnou
3. oplach čistou vodou
4. voskování
5. leštění s osmózou

WASHING
PROGRAMMES
1. pressure contactless washing
2. washing with brush and foam
3. clean water rinsing
4. waxing
5. polishing by osmosis

Mycí pistole
Washing sprayer
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