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Opis stroja

Ta enota za pranje industrijskih vozil je izdelana iz jeklene portalne strukture, ki se premika po

tirih,  ki  so pritrjeni  na tla.  Pranje  poteka s  tremi krtačami (dve navpični  in  ena vodoravna

krtača), šobami za vodo, detergentom in opcijsko z voskanjem. Kontrolna plošča je na stroju.

Pnevmatske krmilne enote ni. Serija Baltic vključuje več izvedb: Baltic »standardno« – Baltic s

prekrivanjem – Baltic za visokotlačno čiščenje z vseh smeri – Baltic za bočno visokotlačno

čiščenje

Baltic za visokotlačno čiščenje z vseh smeri

Baltic
»standardno«

Baltic za visokotlačno čiščenje 
s prekrivanjem



Vodoravni visokotlačni obok

Vodoravni visokotlačni obok izvaja

čiščenje brez dotika in vzdržuje

optimalno razdaljo od površine vozila,

saj je opremljen s posebnimi senzorji.

Šobe so nameščene na vrtljiv drog. Ta

se lahko obrne in šobe usmeri proti

navpičnim površinam na

sprednjem/zadnjem delu tovornjaka ali

proti drugim navpičnim površinam na tovornjaku (npr. na zadnji del voznikove kabine).

Elektronika in senzorji, s katerimi je naprava opremljena, lahko zaznajo 

znižanje/zvišanje višine dela vozila med premikanjem portala; nagnjenost droga se 

ustrezno krmili.

 

Šobe se obračajo; narejene so tako, da čistijo z enako močjo

delovanja kot  navadni pršilniki,  vendar pa lahko poleg tega

ustvarjajo tudi  stožec  pod kotom 20° ali  26°,  kar  omogoča

zajem celotne površine, ki jo je treba očisti. 

Stransko visokotlačno pranje

Stranski drogovi so opremljeni s šobami in lahko perejo bočno

stran vozila. Moč delovanja lahko zagotovi zelo učinkovito 

odstranjevanje umazanije.

• Oskrba z vodo s tremi zunanjimi črpalkami (osnovna izvedba), eno z močjo 3 kW za 
hlajenje in namakanje, tri z močjo 7,5 kW za škropljenje z vodo pod visokim 
tlakom, do 70 barov (alternativno 1 črpalka z močjo 37,5 kW za vodni tlak do 30 
bar).

a

3



Dimenzije

Med fazo pranja bodo elementi stroja samodejno prešli vse izbokline, večje od 600 mm.
Portalna enota je poleg tega opremljena s posebnim programom, ki preprečuje 
poškodbe zunanjih ogledal 

Max. širina ...................................2,7 m
Max. višina ............................... ...4,2 m (alternativno 4,7 m)
Max. dolžina.............................. ....12 m (alternativno 18 m)
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Glavne značilnosti

Enota je izdelana iz:

• Vroče cinkane jeklene strukture 12/10, opcijsko prebarvane

• Vijakov iz nerjavečega jekla

• Zapiralnih vrat iz vroče cinkanega železa 15/10

• V stebrih  portala  se  nahaja  električna  stikalna  plošča  in  hidravlična  oprema.
Vključeni pa so tudi rezervoarji s kemičnimi sredstvi

• V enem od stebrov so naprave za vrtenje in dvig/spust krtač
• Zapiralna vrata imajo stopnjo zaščite IP55

• Prenos omogočajo motorji, ki so za boljše krmiljenje in premikanje opremljeni z 
inverterjem

• Naprave, ki preprečujejo prevrnitev

Tiri

• Profilni tiri za delo pri težkih pogojih

• Ob koncih so nameščene varnostne naprave za zaustavitev

Krtače

• Vodoravne krtače z električnim pomikanjem, z nadzorom pritiska ob vozilo z 

napravami za absorpcijo moči;

• Vodoravna krtača se pomika po vroče cinkanih tirih, pritrjena je na bočne stebre
in neposredno priključena na motor

• Vodoravno  krtačo  podpirajo  jeklene  verige,  ki  omogočajo  njen  dvig  in
premikanje ob pozicioniranju

• Motor vodoravne krtače lahko samostojno zavira

• Ko se portal premika vzvratno, vrtenje poteka v obratni smeri

• Navpične krače na premikajočih se vozičkih z nadzorovanim razpiranjem in nadzorom
pritiskanja ob vozilo

• Zapiranje navpičnih krtač poganjajo namenski motorji/navpične krtače se 
zapirajo s pomočjo gravitacije

• Mejna stikala

• Na vsakem vozičku je rotacijski motor, ki je pritrjen na krtačo, kar omogoča
premikanje glede na obliko vozila

• Ko se portal premika vzvratno, vrtenje poteka v obratni smeri
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Ščetine krtač

• Ščetine krtač so pritrjene z vijaki iz nerjavečega jekla in jih je mogoče preprosto 
zamenjati

• Na voljo so v naslednjih barvah: črno-modra, mavrična, svetlo zelena-temno 
zelena, svetlo modra-temno modra

Hidravlična oprema

• Hlajenje – škropljenje z vodo

• Razprševanje detergenta

• Spiranje – škropljenje z vodo

• Rezervoarji za kemična sredstva s prostornino 25 litrov

• Oskrba z vodo z 1 zunanjo črpalko (osnovna izvedba) s 3kW moči za hlajenje in 

namakanje

• Dovodne cevi podpira podporni drog za kable/dovodne cevi podpirajo posebne 

gosenice

Stikalna plošča

Stikalna plošča na posebnem stebričku vključuje

• Stikalo za izbiranje na ključ

• Stikala za izbiro programa

• Pritisno stikalo za zagon

• Stikala za razpiranje navpičnih in vodoravnih krtač

• Pritisno stikalo za zaustavitev

• Stikalo za zasilno zaustavitev
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Krmilna plošča

Električna stikalna plošča, ki je priključena na programabilni
logični krmilnik (PLC) je vodotesna

Pomožna vezja imajo 24 V napajanje

Električna ključavnica vrat

Motorji so opremljeni z varnostnimi magnetno termičnimi
stikali

Kontrolna plošča Uniop

Naprava za programiranje diagnostike in ciklov
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Širina 4.600 mm

Dolžina................................................ ...................................2.800 mm

Višina................................................... ...................................4.950 mm

Teža...................................................... ....................................1.680 kg

Mera..................................................... .........................................3.780 mm

Dolžina ............................................... .............................................18 m

Dovod vode R 1 1/2 palca

Tlak vode ....................................................... .......................2,5–3,5 bara

Standardno napajanje...................................... ........400 ± 10 % V – 50 Hz

Napajalni kabel (400 V).................................. .............................5×2,5 mm2

MOTORJI

Delovanje Količina Moč

(kW)

Prenos 2 0,37

Obračanje vodoravne krtače 1 0,75

Obračanje navpične krtače 2 0,75

Premikanje vodoravne krtače 1 0,37

Odpiranje krtač 1 0,37

Priključki

Potrebno skupno napajanje 
.......................................................................................

.......................................10,4 kW
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Hitrost portala................................................................ ........................6/12 m/min

Tiri

Dimenzije in teža enote (STANDARDNA, 4,2 mt, višina)



Na voljo opcijsko

• Zaščite proti škropljenju

Zaščite proti škropljenju

• Dozirna črpalka in obok za vosek

• Avtomatski zimski izpust

• Aktivira termostat

• Zaustavitev dovajanja vode in vpihovanja zraka v cevi

• Hitro vrtenje krtač za samosušenje

• Semafor

Semafor z dvema lučkama s premičnimi podporami. Mogoče ga je namestiti na sam 
stroj ali na stebre.
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• Pranje podvozja

Na voljo so različne vrste pranja podvozja in stranskega pranja z visokim 
tlakom.

• Robotsko pranje

Integrirani visokotlačni pralni sistem za kolesa in spodnji del karoserije tovornjaka.

• Vodila za kolesa

• Zelo debela (90 mm)

• Prvi modul 5,5 m; srednji modul 5 m

1
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• Samopostrežni bralnik kartic

• Za aktivacijo naprave v samopostrežnem načinu

• Opremljeno s stikalom za izbiranje na ključ

• Podpora za kable z enim stebričkom

• Za podporo hidravličnih in električnih priključkov, dolgih do 18 m.

• Izdelano iz vroče pocinkanega jekla

• Stebrički, izdelani iz dveh kosov za enostavno prenašanje

• Pritrjeno v tla z jeklenimi sidri podjetja Fischer ali s sidrnimi ploščami

• Trojna podpora za kable, ki se premika po vodilu

• Za podporo hidravličnih in električnih priključkov, dolgih do 26 m.

• Izdelano iz vroče pocinkanega jekla

• Stebrički, izdelani iz dveh kosov za enostavno prenašanje

• Pritrjeno v tla z jeklenimi sidri podjetja Fischer ali s sidrnimi ploščami

• Stenska podpora za kable

• Gosenica

Namestitev na stebre, steno ali v tla

1
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PROGRAMI PRANJA

1 STANDARDNI TOVORNJAKI Vsa vozila brez prekinitev karoserije vozila, 
t.j. spuščanje zgornje krtače in zapiranje 
stranskih krtač je krmiljeno z absorpcijo moči.

2 SEDLASTI VLAĆILCI Sedlasti vlačilci brez priklopnika. Zgornja 
krtača čisti samo voznikovo kabino. Stranske 
krtače se zaprejo na kabini, vendar pa 
zapiranje krtač po preostali dolžini vozila 
ostane zaklenjeno Pri delovanju v vzvratni 
smeri se zgornja krtača pomika navzgor na 
zadnji strani voznikove kabine, pri čemer je 
tlak nizek, portalna enota pa miruje.

3 ZGIBNI TOVORNJAKI Ta vozila imajo med tovornjakom in 
priklopnikom odprt prostor. V tem območju se
zgornja krtača spusti, dokler ne doseže vnaprej
nastavljene višine, zapiranje stranskih krtač pa
je blokirano.

4 PRIKOLIČAR Vozila, ki imajo med vlačilcem in 
priklopnikom odprt prostor. V tem območju se
zgornja krtača spusti, dokler ne doseže vnaprej
nastavljene višine, zapiranje stranskih krtač pa
je blokirano.

5 ODPRT TOVORNJAK/ POLTOVORNJAK Vozila brez strehe, ki bi jo bilo mogoče 
očistiti. Za kabino, pri delovanju v smeri 
naprej, se zgornja krtača ne spusti nižje od 
navedene višine, kar prepreči, da bi se 
dotaknila karoserije vozila

6 SMETARSKI TOVORNJAK Vozila, kjer ni mogoče očistiti hrbtnega dela 
vozila ali pa je to nevarno V zadnjem delu 
vozila se zgornja krtača spusti, dokler ne 
doseže nastavljene višine, zapiranje stranskih 
krtač pa je blokirano.



7 SPREDNJA OGLEDALA Avtobusi s štrlečimi sprednjimi ogledali 
Zgornja krtača se premika prek sprednjih 
ogledal, ne da bi se jih dotaknila, stranske 
krtače pa se ne zapirajo na sprednji strani 
vozila

8 STRANSKA OGLEDALA Vozila, opremljena s fiksnimi ali štrlečimi 
stranskimi ogledali. Krtače se razprejo po tem,
ko operejo sprednjo stran vozila, in se spet 
zaprejo za ogledali

9 KAMION S PRIKLOPNIKOM Vozila s prostorom (prekinitvijo) med 
vlačilcem in prvim priklopnikom ter med 
prvim in drugim priklopnikom. Delovanje 
krtač je kombinacija delovanja, opisanega pri 
kamionu in zgibnem tovornjaku.

10 STANDARDNI TOVORNJAK 
AMERIŠKEGA TIPA

Standardni tovornjak z dolgim kljunom in 
pogosto fiksnimi ter velikimi zadnjimi ogledal,
antenami, hupami, posebnimi žarometi, 
posebnimi senčniki, ki bi se lahko poškodovali
ob stiku s krtačami ali 
elektromagnetnim/visokotlačnim obokom.

11 SEDLASTI VLAĆILEC AMERIŠKEGA 
TIPA

Vlačilec s sprednjim delom v slogu ameriških 
tovornjakov (dolg kljun) in pogosto fiksnimi 
ter velikimi zadnjimi ogledal, antenami, 
hupami, posebnimi žarometi, posebnimi 
senčniki, ki bi se lahko poškodovali ob stiku s 
krtačami ali elektromagnetnim/visokotlačnim 
obokom. Zaklep zapiranja stranskih krtač po 
voznikovi kabini in vlačilcu (glejte sedlasti 
vlačilec).



12 ZGIBNI TOVORNJAK AMERIŠKEGA 
TIPA

Zgibni tovornjak s sprednjim delom v slogu 
ameriških tovornjakov (dolg kljun) in pogosto 
fiksnimi ter velikimi zadnjimi ogledal, 
antenami, hupami, posebnimi žarometi, 
posebnimi senčniki, ki bi se lahko poškodovali
ob stiku s krtačami ali elektromagnetnim 
/visokotlačnim obokom. Zaklep zapiranja 
stranskih krtač za voznikovo kabino in do 
priklopnika.

13 TOVORNJAK S PRIKLOPNIKOM Tovornjak s priklopnikom s sprednjim delom v
slogu ameriških tovornjakov (dolg kljun) in 
pogosto fiksnimi ter velikimi zadnjimi ogledal,
antenami, hupami, posebnimi žarometi, 
posebnimi senčniki, ki bi se lahko poškodovali
ob stiku s krtačami ali 
elektromagnetnim/visokotlačnim obokom. 
Zaklep zapiranja stranskih krtač za voznikovo 
kabino in do konca priklopnika.



PROGRAM                                 BALTIC                                      BALTIC HP

VOZILO 1 DO 5

Standardni  cikel  krtačenja  s
šamponom  pri  delovanju  v  smeri
naprej  in voskanje pri  delovanju v
vzvratni smeri

VOZILO 1 DO 5

standardni cikel krtačenja s 
šamponom pri delovanju v smeri 
naprej in voskanje pri delovanju v 
vzvratni smeri.

VOZILO 1

Krtače pri delovanju v smeri naprej 
v načinu zaustavitve in 
nadaljevanja. Prosti tek v vzvratni 
smeri

VOZILO 1

Krtače pri delovanju v smeri naprej 
v načinu zaustavitve in 
nadaljevanja. Prosti tek v vzvratni 
smeri.

VOZILO 2

Dvojni kombinirani polovični cikel 
s krtačami v smeri naprej in dvojni 
prosti tek v vzvratni smeri.

VOZILO 2

Dvojni kombinirani polovični cikel 
s krtačami v smeri naprej in dvojni 
prosti tek v vzvratni smeri



VOZILO 7

Standardni  cikel  krtačenja  s
šamponom  pri  delovanju  v  smeri
naprej  in voskanje pri  delovanju v
vzvratni smeri

VOZILO 1

Brezstični  cikel  s  štirimi  deli:
predhodno  pranje  s  kemičnim
sredstvom  ob  sledenju  oblike
vozila,  visokotlačno  čiščenje  s
sledenjem  obliki  vozila,
visokotlačno čiščenje bočne strani,
voskanje.

VOZILO 2

Kombiniran  polovični  cikel
krtačenja s predpranjem s kemičnim
sredstvom pri delovanju v vzvratni
smeri.  Kombiniran  polovični  cikel
krtačenja  in  robotsko  čiščenje.
Voskanje ob zadnjem ciklu.

VOZILO 1

Predpranje s kemičnim sredstvom s
sledenjem  obliki  ob  premikanju
naprej,  visokotlačno  čiščenje  s
sledenjem  obliki  ob  delovanju  v
vzvratni  smeri,  visokotlačno
čiščenje  s  stranskimi  krtačami  v
delovanju  v  smeri  naprej  in  nato
obdelava s krtačami z voskom
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