Myjnia portalowa BKF

Nowoczesny produkt.

Myjnia
portalowa

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii
mycia.

Wydłużona żywotność.
Dzięki zastosowaniu napędów sterowanych
falownikami.

Elastyczność w konfiguracji ustawień.
Samodzielna konfiguracja programów mycia
oraz cennika.

Zabezpieczenie powłoką
antykorozyjną.
Jesteśmy największym
polskim producentem
myjni bezdotykowych.
bkfmyjnie.pl

Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją,
dzięki zastosowaniu metody ocynkowania
galwanicznego.

Personalizacja wyglądu myjni.
Pełna dowolność wyboru kolorów i naklejek.

Myjnia portalowa BKF spełni potrzeby
nawet najbardziej wymagających Klientów.

Myjnia portalowa BKF

wkrótce w ofercie!

Z myjnią portalową BKF zyskujesz
• Trzy niezależnie sterowane szczotki do mycia kontaktowego wraz z innowacyjną metodą regulacji, pozwalającą
na optymalny układ szczotek względem karoserii i stały
docisk szczotek w każdym punkcie auta.

• Wszystkie napędy sterowane falownikami, gwarantującymi dłuższą żywotność podzespołów poprzez łagodny
rozruch. Pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną
oraz zwiększają możliwości diagnostyki i wcześniejszego
wykrywania awarii.

Programy mycia:
• spłukiwanie wstępne (niskie lub
wysokie ciśnienie),
• nakładanie aktywnej piany,
• mycie szamponem,
• natrysk woskiem + wcieranie,
• nakładanie politury + polerowanie,
• mycie kół,
• suszenie.

• Wysuwane, podwójne natryski oprysku wody odkamienionej z osuszaczem zastosowane w celu zapewnienia
najlepszych efektów suszenia bez białych plam i smug.

• Chemia wtryskiwana 6-cioma pompami dozującymi,
umożliwiającymi precyzyjne odmierzenie dawki chemii
dla każdego mycia (aktywna piana, szampon, wosk, osuszacz, politura i felgi).

Dostępne formy płatności

Dostępne wymiary myjni

• Płatność gotówką (banknoty + monety)

model
urządzenia

wysokość
urządzenia

szerokość
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szerokość
mycia

wysokość
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• Płatność aplikacją lub kartą lojalnościową

S-Wash

3,28 m

3,62 m

2,36 m

2,40 m

M-Wash

3,56 m

3,62 m

2,36 m

2,68 m

L-Wash

3,68 m

3,62 m

2,36 m

2,80 m

XL-Wash

3,88 m

3,62 m

2,36 m

3,00 m

z wydawaniem reszty.
BE LOYAL.

• Płatność bezgotówkowa (karta bankowa).
Specyfikacja techniczna
Minimalne rozmiary hali

Długość min. 9,50 m, szerokość min. 4,50 m.
Wysokość wynikająca z modelu maszyny + 0,50 m.

Wysokość mycia

Dopasowana do potrzeb: 2,40 m, 2,70 m, 2,80 m, 3,00 m.

Długość torów

2,50 m, 2,60 m lub 2,70 m, spawane lub łączone na kołki.

Wartości przyłączy

Prąd max. 14 kW. Woda 1 cal, ciśnienie sieciowe 4-6 bar. Sprężone powietrze 4-6 bar, 300 l/min
R ½”.

Suszenie

4 turbiny o mocy 3 kW każda. Dwie turbiny w trawersie dachowej (wysoko wyspecjalizowany
sposób sterowania dyszami) oraz po jednej turbinie na każdy bok.

Mycie kół

Do rozmiaru 21”.

Programy mycia

Zgodnie z zaleceniami Klienta (do wyboru).

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja przy zachowaniu przeglądów co 6 miesięcy oraz stosowaniu wyspecjalizowanej chemii BKF.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapytaj handlowca
o szczegóły oferty

Krzysztof Rutkowski
k.rutkowski@bkf.pl
+48 607 218 018

Adam Kudźma
a.kudzma@bkf.pl
+48 601 707 084

bkfmyjnie.pl

