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POPIS K MYCÍ LINCE STR STEINBRUCKNER
Činnost
Postranní kartáče jsou vedeny se středovým přesahem nahoře i dole přes kloubové rameno.
To stále umožňuje velmi tichý běh kartáčů a výrazně to přispívá k prodloužení životnosti
zařízení a k šetrnějšímu mytí vašeho vozidla.
Celkový provoz kartáčů se uskutečňuje přes speciální ozubené řemeny. Také zde odpadá
nákladné mazání.
Prostřednictvím rozprašovacích trubek včleněných do kloubových ramen je zaručeno cílené
použití ostřikovací tlakové vody. Při středovém překrytí nedochází k žádným ztrátám
ostřikovací tlakové vody.
Ochrana proti stříkající vodě je tvořena několikrát ohnutými hliníkovými profily a tabulemi,
které jsou potaženy umělou hmotou.
Poloskořepinové kartáče jsou přinýtovány na silnostěnné vysoce kvalitní hliníkové hřídeli.
Tím je zaručena jednoduchá výměna skořepinových a poloskořepinových kartáčů i po
mnohaletém používání.
Standardní tloušťka štětin činí 0,8 mm.
Provedení pro autobusy a skříňové nástavby je vybaveno speciálními štětinami o tloušťce 0,4
mm. Tyto štětiny výrazně šetří lak a s jejich pomocí lze dosáhnout optimální výsledek mytí.
■ Programovatelný řídicí systém
Volně programovatelný řídící systém umožňuje individuální nastavení mycího programu.
Prostřednictvím speciálního odměřování dráhy zařízení mohou být lehce splněna i zvláštní
přání. Všechny elektrické a elektronické součásti jsou výlučně vybaveny elektronikou značky
MOELLER. Pomocné zařízení pro výjezd vozidel s dvojnásobnou rychlostí zabraňuje
případnému poškození mycího portálu nebo vozidla při vyjíždění. Mycí zařízení na užitková
vozidla STR rozpozná samostatně téměř všechna vozidla, aniž by musela být pro různá
vozidla provedena změna programu. Tím jsou vyloučeny chyby, které by případně mohl
zapříčinit obsluhující personál.
■ Řídící skříň
Řídící skříň, která je snadno obsluhovatelná, je chráněna stabilní skříní z jakostní oceli.
Zobrazovací jednotka LCD vás seznámí s aktuálním programem a pokud zadáte požadavek na
mytí, spustí program mytí nejběžnějšího vozidla, které se ve vašem vozovém parku nachází.
Obsluhující personál může kdykoli zasáhnout do programu prostřednictvím ručního ovládání.
Dodatečné, individuální kroky mytí mohou být uskutečněny pomocí ručně ovládaného
tlačítka. Jsou to například mytí části střechy, pomoc při výjezdu, předstříkací oblouk
(volitelně). Počet jednotlivých mytí lze kdykoli zjistit pomocí skrytého kódu. Toto oznámení
zobrazuje nejen aktuální stav provozu stroje, ale také rušivé faktory a jejich možná odstranění,
jako například vyčištění světelné závory, zacouvejte prosím s vozidlem a podobně.

Objem služeb mimo jiné zahrnuje:
o pozinkované zásobovací vedení pro přívod médií
o vodicí vozík
o vodní hadice na 30 barů
o elektrický kabel
o ovládací vedení
o žárově pozinkované speciální portálové vodící kolejnice se zajištěním proti překlopení bez
ostrých hran, pouze zaoblený materiál
■ Montáž
Speciální konstrukce našich zařízení zaručuje velmi krátké montáže. Nejsou potřebná žádná
stavební pomocná zařízení a tím odpadají zbytečné náklady za vysokozdvižný vozík a
autojeřáb. se skládají ze:
- stavby kompletního zařízení
- položení a upevnění kolejnic
- zavěšení a připojení zásobovacího vedení k místu předání mycího zařízení
- příjezd, odjezd, spuštění a paušál za ujeté kilometry
- předání a zaškolení obsluhujícího personálu
Stavba všech potřebných zásobovacích vedení mycí plochy proběhne podle našich instrukcí a
musí být vybavena přechodovými kusy.
■ Možnosti
- předstříkací oblouk z ušlechtilé oceli se samozavírací tryskou s širokým paprskem
- mytí tlakovou vodou
- mytí spodku vozidla
- nárazník
- automatická ochrana proti mrazu
- provoz na snímání mincí a karet
- řízení pomocí světelné návěsti
- regenerace vody
- zvláštní výšky a šířky
- bezpečnostní vypínání pomocí vypínací lišty
(při nedodržení 500 mm ze všech stran)
VOLITELNÉ:
PŘÍPLATEK za nízkotlaký předstříkací oblouk, sestávající se z:
o ostřikovacího oblouku z ušlechtilé oceli namontovaného na portál stroje
o cílené a úsporné dávkování chemikálií prostřednictvím samozavírací trysky s širokým
paprskem (membrána)
o zařízení s dvojnásobnou rychlostí jízdy
o identifikace konce vozidla pomocí světelné závory
o čerpadlo pro předstřik s nastavitelným 1 - 5 nebo 2 - 10 % dávkováním
o automatické spuštění přes elektromagnetický ventil
o 40m dlouhá postřikovací hadice ½“ značky RUBIN vedená v závěsném kabelu

