
 A technológia ereje 

STARTRUCK TECHNIKAI JELLEMZŐK 
Horganyzott acél, négy gerendás tartószerkezet, amely az alsó részeknél 

szélesítettek a nagyobb stabilitás érdekében. Ehhez kapcsolódik a felső 

átkötő gerenda, amelyen a függőleges kefék mozgatását biztosító kocsik 

futnak.                                             

Rozsdamentes szekrény az elektromos vezérlés, a hidraulikus- és 

pneumatikus rendszerek, valamint a tisztítószer tartályok számára. 

Modern, átlátszó vegyszertartályok a funkcionalitás és a dizájn jegyében.  

Vízálló sebességváltók korrózióálló ötvözetből.  

Az automata mosóprogramok széles választéka áll rendelkezésre: 

teherautók, buszok, kisteherautók, személyautók, különböző spoiler- és 

tükör programok, pótkocsik, vonóhorgok, emelő átfalak, stb..  

Elöl és hátul a függőleges kefék teljes átfedéssel mosnak. 

Négy különböző tisztítószer használható.  

Színes, 7”-os érintőképernyős vezérlés a programok kiválasztásához, 

törésbiztos nyomógombok az egyszerű és gyors kezelés érdekében. 

Szerkezet 
• Tűzihorganyozott acél hordozó keret 

• A mosógépészet közvetlen mozgatása inverteres motorokkal 

• Rozsdamentes acél kötőelemek 

Függőleges kefék 
• Négy gerendás tartószerkezet horganyzott acélból 

• Elektromosan szabályozott erősség 

• Elektromos mozgatás ékszíjjal 

• Elől és hátul teljes átfedés a mosáskor.  

• Védelmi rendszer a kefék felesleges nyomásának elkerülésére   

Vízszintes kefe 
• Elektromos emelő rendszer inverteres vezérlésű motorral 

• Elektromosan szabályozott erősség 

• Tűzihorganyozott acél vezetősínek 

• Dupla zuhanásgátló rendszer, szenzorokkal 

Nagy teljesítményű előmosás közepes nyomáson 
• Az alsó rész előmosása közepes nyomáson (opcionális) 

• Oldalsó közepes nyomású mosás (opcionális) 

• Oldalsó közepes nyomású mosás (opcionális) 

Alapfelszereltség 
• Hidraulikus rendszer kiépítés, elektromosan vezérelt szelepekkel 

• Sampon adagoló pumpa 

• Kezelő terminál falra szerelhető kivitelben. Numerikus billentyűzettel és 

színes kijelzővel. 

 

 

 

Forgalmazó: 

Mosási magasság 4.200 4.600 

Berendezés magasság 5.200 (4870*) 5.600 (5270*) 

Berendezés szélesség 5.000 

Mosási szélesség 3.500 

Berendezés mélység 2.900 

Berendezés tömege (kg) 2.250 

Vezetősínek közötti 

távolság 
3.800  

[3.700 o 3.900 o 4.000 igény szerint] 

Vezetősínek hossza 
18.000  

[26.000 opcionálisanl] 

Mozgási sebesség m/min 0-20 

Víznyomás Bar 3-5 

Sűrített levegő nyomása Bar 8 

Tápfeszültség Hz 
400 3/N/PE 50  230    

3/N/PE 60 opcionális 

Összes teljesítmény kW 6,5 

Vezérlő feszültség V 24 

   

 

Csúcstechnológia a tartós sikerhez és 

megbízhatósághoz 
 

ADATLAP 

Berendezés méretek (mm)  

 

Technikai adatok 

Nagy teljesítményű közepes nyomás 

 



 


