
AUTO BOOSTER            5-20D

5 programów mycia:

1. mycie wst pne gor  wod  + rodek do sp ukiwania brudu ci . 100%
2. mycie gor  wod  + detergent 50% ci nienia
3. mycie ciep a wod  + rodek autowosk
4. sp ukiwanie ciep  wod .
5. sp ukiwanie wod  zmi kczon  ( Zapobiega osadzaniu si  nalotu i pozwala na szybsze

sp yni cie wody z lakieu)
System zmi kczania wody

  (OPCJA)

Ci nienie robocze                                bar/MPa 100/10
Wydatek wody  max./rob.                     l/godz. 500
Wydatek wody  min.                            l/godz. 500
Max. Temp. Wody zasilaj cej                      °C 30
Temp. podgrzewu                                      °C 60
Pod czenie elektryczne                             kW 4,5
Zasilanie                                           V/~/Hz/A 400/3/50/10,8
Obroty silnika                                    obr./min. 1450
Typ pompy NP5 3-t okowa

oki ceramiczne •
Zbiornik Paliwa                                         ON 33
Zu ycie paliwa                                 ( T=45°C) 2,7

no                                                dB(A) 69
Ci ar                                                       kg 285
Wymiary d g. x szer. x wys.                        mm 1025/715/1670

ugo  w a wys. ci nienia                       m/Ø 7,5/DN6
Zbiorniki na detergent                                  l     3x25
Oprzyrz dowanie standardowe
Pistolet spustowy+lanca •
Przechylne ramie •
Dysza Tornado dysza 0450 •
Wrzutnik MONET •
System Anty-zamarzaniowy •
Licznik czasu maszyny •



- Maszyny wyposa one s  w 3 zbiorniki do dozowania chemii wraz z pompami do jej u ywania.
Ka dorazowo po wykorzystaniu zbiorników z chemi  obieg jest przep ukiwany.

- Zbiorniki na chemi  maj  pojemno  3x25l

- W ka dej maszynie standardowo jest szczotka wymienna + lanca
- Maszyna zabezpieczona jest przed zamarzaniem i mo e pracowa  do temperatury  20 C
- Maszyna posiada wrzutnik na monety
- Przechylne rami  d ugo  3.5 metra
-  7.5 metra
- Obudowa ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed wp ywem czynników atmosferycznych

Zalety AUTO BOOSTER: Cicha, ekologiczna, szybki serwis

Efektywno  = w ciwie wykonana praca w krótkim czasie

Oszcz dno  = niskie koszty eksploatacyjne



Proponowana kolejno  mycia redniej wielko ci samochodu za pomoc  myjki samoobs ugowej
Auto Booster:

Przy stosowaniu mi kkiej wody lub przy pracy z opcjonalnym urz dzeniem zmi kczaj cym wod :

Program 1 - (ok. 3 minuty)
Na gor co (lub zimno), mycie wysokoci nieniowe z zastosowaniem detergentu Super Plus lub Auto Active. Przesuwa
lanc  wzd  samochodu wykonuj c ruch w kszta cie litery "Z", z do u do góry, trzymaj c dysz  w odleg ci ok. 20 cm
od mytej powierzchni, sp ukuj c wi ksze cz stki takie jak b oto, sól, piach czy owady.

Program 2 - (ok. 6 minut)
Na gor co (lub zimno), mycie niskoci nieniowe z u yciem piany ze szczotk  i detergentu Super Plus lub Auto Active.
Za  szczotk  do piany na z cze bagnetowe lancy i umy  szczotk  samochód, usun  py  drogowy i przyklejone
cz stki.

Program 3 - (ok. 2 minut)
Na zimno (lub gor co) sp ukiwanie wysokoci nieniowe bez detergentu. Zdj  szczotk  do piany i sp uka  pozosta ci
szamponu.

Program 4 - (ok. 3 minut)
Na zimno (lub gor co) konserwacja woskiem, niskie ci nienie i detergent Active Wax/ Aktywny Wosk. Na  wosk na
ca  myt  powierzchni  i pozostawi  na ok. 1 minut .

Program 5 - (ok. 2 minut)
Zimna (lub gor ca) woda, sp ukiwanie wysokoci nieniowe bez detergentu. Sp uka  resztki wosku.

Przy pracy z u yciem twardej wody bez opcjonalnego urz dzenia zmi kczaj cego wod , jako
konserwacji woskiem nie b dzie najwy sza. Zaleca si  wi c od czenie etapu 5 programu.

Program 1 - (ok. 3 minuty)
Na gor co (lub zimno), mycie wysokoci nieniowe z zastosowaniem detergentu Super Plus lub Auto Active. Przesuwa
lanc  wzd  samochodu wykonuj c ruch w kszta cie litery "Z", z do u do góry, trzymaj c dysz  w odleg ci ok. 20 cm
od mytej powierzchni, sp ukuj c wi ksze cz stki takie jak b oto, sól, piach czy owady.

Program 2 - (ok. 6 minut)
Na gor co (lub zimno), mycie niskoci nieniowe z u yciem piany ze szczotk  i detergentu Super Plus lub Auto Active.
Za  szczotk  do piany na z cze bagnetowe lancy i umy  szczotk  samochód, usun  py  drogowy i przyklejone
cz stki.

Program 3 - (ok. 2 minut)
Na zimno (lub gor co) sp ukiwanie wysokoci nieniowe bez detergentu. Zdj  szczotk  do piany i sp uka  pozosta ci
szamponu.

Program 4 - (ok. 3 minut)
Na zimno (lub gor co) konserwacja detergentem Auto Dry/ Automatyczne suszenie, niskie ci nienie. Na  detergent
Auto Dry na ca  powierzchni  i zostawi , aby woda sama sp yn a.
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