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Labrador MegaLed new aesthetics.

Black Edition version, matirano črna

Labrador z inox pokrivnimi stebri.
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LABRADOR

FLEKSIBILEN IN UČINKOVIT, VAREN IN
VISOKO ZMOGLJIV.
LABRADOR samopostrežni pralni center kupcu zagotavlja
konsolidirano in zanesljivo tehnologijo, kar dokazuje mednarodni

LABRADOR

uspeh izdelka, ki se vedno razvija in je vedno zvest sam sebi. Zanj je
značilna absolutna modularnost, ki lastniku pralnice omogoča, da
glede na svoje stranke, prostorske zahteve in omejitve lokalne
gradbene zakonodaje naredi svojsten pralni sistem. Izbere lahko,
koliko perišč želi namestiti, jih pusti odprte ali jih nadkriva. Oblikovanje
in prilagajanje sta zasnovana v skladu z urbanim arhitekturnim
kontekstom in v skladu z različnimi potrebami kupcev. Lastniku
pralnega centra, nadzor in vzdrževanje, olajša centraliziran

ELEKTRIČNA OMARICA

računalniški sistem, ki omogoča nadzor delovanja vsakega pežišča.
Vsak element je zasnovan tako, da omogoča enostavno uporabo
materialov. Kupec lahko prek nadzorne plošče izbira med največ 7
programi, odvisno od konfiguracije stroja. Jasna sporočila in signali
vodijo uporabnika med vsako fazo pranja, za doseganje najboljšega
rezultata pranja.
Vsako perišče je opremljeno z lahkimi in priročnimi pralnimi pištolami.
Na voljo so 3 vrste pištol: standardno pištola za visokotlačno pranje,
izpiranje in osmozo; opcijsko lahko dodajate še dve posebni pištoli:
ena za uporabo aktivne pene ter druga za nanos kemikalije za
platišča. Opcijsko lahko dodate tudi krtačo z nežnimi ščetinami za
boljše odstranjevanje sledi blata, žuželk in smoga s površine vozil.

VISOKOTLAČNE
ČRPALKE

LABRADOR

Efficient and Easy to use

DOZIRNE ČRPALKE
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TEHNIČNE REŠITVE
TEHNOLOŠKI KABINET

LABRADOR

LABRADOR tehnologija, ki jo potrebujete za samopostrežno pralnico, je lahko postavljena v
Technološki kabinet. V tem primeru je vsa oprema zaprta v vroče cinkan in barvan kabinet, ali
opcijsko v inox kabinet. odvisno od izbranih opcij je, ali boste potrebovali 1 ali 2 kabineta.

Efficient and Easy to use

LABRADOR

STROJNICA
LABRADOR Tehnologija je lahko postavljena
tudi v kontejnarsko tehnično sobo. v tem primeru,
se vsa oprema nahaja v strojnici širine 2.5 ali 5 m
in 6 m dolžine. Strojnico vmeščamo, na sredino
med perišči. S tem zagotavljamo da imajo desno in
levo, perišča enako oddaljenost do strojnice. Če to
ni mogoče, lahko strojnica stoji tudi na koncu
perišč.
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TEHNOLOGIJA
PRANJE

LABRADOR

Pranje standardno poteka takole:
• prva faza je pranje s pištolo, z vročo mehko vodo in
šamponom, pri visokem ali nizkem tlaku, odvisno od
izbrane tehnologije;
• druga faza je izpiranje izpiranje z mehko vodo pri
visokem tlaku;
• tretja faza je nanos voska;
• zadnja faza pa je izpiranje z osmozirano vodo.
pištola za pranje dela s posebnim by pass sistemom, ki
dopušča uporabniku, da delovni tlak dosega postopoma.

Mogoče je v postopek pranja, vključiti 2 opciji oz fazi
pranja:
Pranje s krtačo. Program s krtačo zagotavlja uporabo
posebne krtače za čiščenje vozila v kombinaciji z
nizkotlačnim dovodom šampona in tople vode.

LABRADOR

Efficient and Easy to use

Pranje platišč. Program pranja platišč zagotavlja
uporabo posebne pištole in kemikalije.
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LABRADOR

OPCIJE

FLEKSIBILNA KRTAČA

Efficient and Easy to use

LABRADOR

S tem dodatkom ob izteku časa / žetona
konec ščetke izgubi togost, zaradi česar je
krtače nemogoče ponovno uporabiti, razen če
vstavite drug žeton.

POSEBNA PIŠTOLA
ZA AKTIVNO PENO
S tem programom posebna pištola nanaša
aktivno peno, ki poleg tega da dviga
umazanijo, naredi krtačo bolj mazalno in s
tem prepreči rise.
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OBDELAVA VODE
MEHČALEC VODE

LABRADOR

Mehčanje vode je postopek, ki z uporabo ionskih izmenjevalnih
smol, ki zadržijo kalcijeve in magnezijeve ione, odpravi ali
zmanjša trdoto vode. Ti elementi, v glavnem določajo trdoto vode.
Če presežejo določene koncentracije, se oborijo in tvorijo vodni
kamen in povzročajo večjo porabo detergentov.
2 steberni sistem za mehčanje vode se sestoji iz:

• n° 2 ﬁberglass cilindrični stolpi;
• kationna smola z visoko zmogljivostjo izmenjave, z odlično
regenerativno in kinetično učinkovitostjo ter dobro
kemijsko-fizikalno in termično stabilnostjo.

• n° 1 Fleck 9000 avtomatski volumetrični ventil, ki nadzoruje delovno in regeneracijsko fazo obeh
stolpičev
• n° 1 samonosilna kad za slanico, iz polietilena , s pokrovom. Opremljen s kokpitom in kolenom za
preliv;
• 25 kg vreče soli;
• n° 1 kit za merjenje trdote vode.

GENERATOR OSMOZIRANE VODE

LABRADOR

Efficient and Easy to use

Gre za napravo, ki omogoča odstranjevanje večine soli, ki je prisotna
v vodi, preprečuje lise vodnega kamna na avtomobilu in omogoča
optimalno končno izpiranje. Osmoziranje vode zahteva predpripravo
mehčanja vode.. Za zaščito membran osmozne skupine pred
morebitnimi ovirami in blokadami je treba uporabiti vodo s trdoto
okoli 0-1 ° F. Pomembno je preveriti količino železa v vodi; če je
večja od 0,1 mg / liter, je potrebna tudi predhodna obdelava z
deferizacijo. Osmozirano vodo proizvaja naprava po principu
reverzne osmoze, pri kateri molekule topila prehajajo iz najbolj
koncentrirane raztopine v manj koncentrirano raztopino, dobljeno z
višjim tlakom na bolj koncentrirano raztopino osmotskega tlaka. V
praksi se reverzna osmoza doseže z membrano, ki zadrži topljeno
snov v delu, ki preprečuje njen prehod,
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Efficient and Easy to use

LABRADOR

LABRADOR

OPCIJE

Komplet za nadzor
razsvetljave

100 Lt rezervar
za vodo iz
vodovoda

Reciklacija
zimskega izpusta

Centraliziran
sistem zbiranja
žetonov

Sistemi odgrevanja vode: plin LPG - nafta

Oddaljen nadzor
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Self service bays with roll-over cover.

MegaLed Black Edition
Labrador z inox pokrivnimi stebri
cin odprtino za odlaganje
pištole

Labrador z barvanimi stebri
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NAŠ
RANG

HYPERION
TECH

ARIES 2.0
PEGASUS
TECH
BALTIC
LFC

LFO
PHOENIX
TECH 2.0
HYDRUS
TECH 2.0
TUNNEL
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ZGODOVINA NAREJENA V ITALIJI

1936

Ustanovil Pietro Ceccato leta 1936.V
preteklih letih je svojo proizvodnjo razpršil,
selil se je iz gorilnikov peči, zračnih
kompresorjev in opreme bencinskih servisov;
od proizvodnje motornih koles do trenutne
proizvodnje: sistemi za pranje avtomobilov.

1956

Proizvodnja prve portalne pralnice na svetu.

1961

Začetek množične proizvodnje avto pralnic.

2001

Izgradnja nove tovarne s 60.000 m*2, ki
se uporablja še danes.

DANES:
vedno blizu
kupcu.
Kvaliteta, zanesljivost,
servisna mreža in
nenehne inovativnosti.
Več kot 40.000 pralnic je bilo dostavljenih v vsaj 50
držav. Vsak dan obratuje približno 20.000 pralnic po
svetu, ki operejo približno 100.000.000 avtomobilov
letno. Mreža podružnic in zastopnikov / distributerjev
ponuja kupcem popolno podporo in pomoč: od
preverjanja projekta do opredelitve in namestitve stroja
za pranje. Servisna služba, ki hitro in učinkovito času
zagotavlja kakovostne storitve.

Ceccato S.p.A.
Via Selva Maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it
Technical data are subject to variations; the Manufacturer reserves the right to update the documentation, without any obligation to inform
the customer about the changes. Pictures are not binding – for information only – subject to technical changes without prior notice.
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