کـاتـالـوگ بـاس واش (اتـوبـوس و تـرانـزیت)
شـور)

تجهیزات استاندارد روی دستگاه مـدل فلـــورانـس:
-1

دستگاه دارای  3عدد برس (ایتالیایی) می باشد و ماشین هایی را که حداکثر 475متر ارتفاع و  285سانتی متر
عرض دارند را شستشو می نماید شامل  :اتوبوس – تریلی – تانکر  -ترانزیت – شاسی بلند و کوتاه.

-2

بدنه دستگاه به روش کامال صنعتی از گالوانیزه گرم ساخته شده که توسط رنگ پودری الکترواستاتیک پوشانده
شده است.

-3

استفاده ازدستگاه بسیار آسان است  ،سرویس و استهالک دستگاه خیلی کم است.

-4

مجهز به سیستم  PLCهوشمند با برنامه ریزی کامپیوتری( مارک زیمنس آلمان و تله مکانیک فرانسه).

-5

دارای سیستم اینورتور ( Invertorمارک تله مکانیک فرانسه )جهت تنظیم سرعت دستگاه و موتور های
حرکتی(مارک  Driveایتالیا).

-6

دارای سیستم استارت آرام و استوپ آرام) (soft start & soft startبرای طول عمر بیشتر موتور برس ها هنگام
شروع و هنگام ایستادن برس ها.

-7

دارای سیستم استاندارد فیلتر آب و فیلتر سیستم هوا ی استاندارد برای طول عمر بیشتر سیستم پنوماتیک
دستگاه.

-8

برای تنظیم میزان مواد شوینده به پمپ پاشنده ماده شوینده الکتریکی مجهز می باشد( سیستم کفپاش).

-9

دارای سیستم اتوماتیک شمارنده تعداد ماشین شسته شده.

-10

مجهز به سیستم تخلیه آب در زمستان برای جلوگیری از یخ زدن تاسیسات دستگاه.

-11

فرچه افقی مجهز به سیستم کنترل قدرت می باشد که باعث کیفیت شستشوی بهتر و استهالک کمتر می شود.

-12

دارای سیستم استوپ اضطراری

 -13ستون مربوط به کابل های برق و خرطوم های آب
 -14سیستم صفحه لمسی ایستاده کنترل پانل اپراتور

مدل فـلورانس

ویـژگیهــای فنـی

واحـــد

مشخصــات فنـی

475

Max, Machine Height

cm

حداکثر ارتفاع شستشو

285

Max, Machine Height

cm

حداکثر عرض قابل شستشو

465

Max, Machine Width

cm

)14+14 عرض دستگاه(به جز نمای بغل

510

Max, Machine Height

cm

ارتفاع دستگاه

380

Rail Gauge

cm

فاصله بین دو ریل

24

Rail Length

m

طول ریل

5.3

Power installed

kw

قدرت دستگاه

380

Voltage

V

ولتاژ

50

Ferquency

Hz

فرکانس

5-6

Washing Time/Vehicle

دقیقه/ماشین

زمان شستشو برای هر ماشین

3.5-4

Water Pressure

Bar

فشار آب

6

Air Pressure

Bar

فشار هوا

70-80

Water Requirement

دقیقه/لیتر

مصرف آب

0.12-0.15

Electric Requirement

kwh/ماشین

مصرف برق

10-20

Shampoo Requirement

گرم/ماشین

مصرف شامپو

2+1

Brush unit/Vertical
horizontal

-

) عمودی+تعداد برس (افق

آپشـن هـای اضـافـی:
 -1سیستم ربوواش ربات شستشوی فشارقوی  100بار در  3جهت باال و چپ و راست ماشین برای
شستشوی گل و الی و روغن ،شستشوی جاهایی که برس ها دسترسی برای شستشو ندارند.
 -2سیستم زیر شویی فشارقوی مجهز به  2روش فتوسل اتوماتیک و کنترل دستی با پمپ های
ایتالیایی.

گــارانتــی:
 18ماه گارانتی و  15سال خدمات پس از فروش یا شستشوی  40000ماشین هرکدام زودتر فرا برسد.

