ZJEDNODUŠENÁ VERZE
BEZKONTAKTNÍ VYSOKOTLAKÉ MYCÍ
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ AUTOUMÝVÁREN

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

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
ZJEDNODUŠENÁ VERZE

Bezkontaktní vysokotlaké mycí zařízení CW 100
BRUSHLESS – ZJEDNODUŠENÁ VERZE 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,
úpravna mycí vody, změkčovací zařízení, membránová
filtrace – reverzní osmóza, ovladač externí, mycí pistole
a podstropní otočné rameno. Jednotlivé konstrukční
prvky jsou navrženy s vysokou životností a spolehlivostí.
Tyto vlastnosti jej předurčují pro profesionální využití.
Další přednosti zařízení:
• moderní šetrné ruční mytí bez kartáče
• celonerezové podstropní nekonečně otočné rameno
• ovladač s klíčovým spínačem pro obsluhu
• v ysokotlaká hadice, mycí pistole, tubus pro odložení
mycí pistole
• možnost připojení externího ohřevu teplé vody
• oplach vozu osmotickou vodou pro vysoký lesk
karoserie po mytí beze stop po oplachové vodě
• použito nízkootáčkové vysokotlaké čerpadlo
Technická data:

• Hmotnost mycího agregátu
• Rozměr mycího agregátu
• Rozměr ovladače
• Napěťová soustava
• Elektrický příkon
• Jmenovitý pracovní / max. tlak
• Tlak vstupní vody
• Jmenovitý pracovní průtok

Sídlo:
Šebesta, spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:
Šebesta, spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309

160 kg
720 x 520 x 1260 (š x h x v)
440 x 210 x 340 (š x h x v)
400V – AC 50Hz 400 V/TN-S
6 kW
100 bar / 130 bar
2-6 bar
10 -13 l/min.

www.sebesta.cz
sebesta@sebesta.cz

