MYJNIE
do kół
i podwozi
Herkules i Herakles

Certificate Number 5565
ISO 9001

Myjnie serii HERKULES i HERAKLES zaprojektowaliśmy specjalnie
z myślą o myciu kół i podwozi pojazdów opuszczających:
n place budowy,
n kopalnie,
n kamieniołomy,
n wysypiska śmieci,
n cementownie,
n fermy zwierząt, etc.

Błoto, piach, pył oraz inne, groźne dla zdrowia
zanieczyszczenia biologiczne wywożone przez pojazdy
na drogę publiczną stanowią niebezpieczeństwo dla
wszystkich użytkowników dróg.

SULTOF będąc producentem myjni ma możliwość modyfikacji urządzenia i dopasowania go do indywidualnych
wymagań odbiorcy.

W ofercie posiadamy
myjnie przejazdowe
– seria Herkules
oraz myjnie rolkowe
– seria Herakles

Urządzenia przejazdowe Herkules oferujemy
w wersji stacjonarnej oraz w pełni mobilnej – urządzenia przenośne, których wszystkie moduły
usytuowane są wprost na powierzchni gruntu, bez konieczności wykonywania fundamentu.
Urządzenia te jako niezwiązane trwale z gruntem nie wymagają zezwoleń.
Myjnie rolkowe Herakles przeznaczone są głównie do stosowania w miejscach gdzie występują trudne do usunięcia
zanieczyszczenia, takie jak glina, czy inne surowce do produkcji materiałów ceramicznych.
Wszystkie urządzenia pracują w obiegu zamkniętym. Zasilanie w wodę jest potrzebne jedynie w celu jej uzupełniania.
Instalacja urządzenia nie wymaga przyłącza kanalizacyjnego, a stałe przyłącze sieci elektrycznej może zastąpić
agregat prądotwórczy.
Standardowo każda myjnia składa się z platformy myjącej i zbiornika retencyjnego, w którym następuje separacja
zanieczyszczeń.

W przypadku urządzenia
mobilnego, dodatkowo występuje
koryto spływowe.
Przepływają do niego
zanieczyszczenia z platformy
myjącej, następnie
przepompowywane do zbiornika
retencyjnego.

Seria Herkules
myjnie przejazdowe
To grupa urządzeń gdzie mycie następuje w trakcie
powolnego przejazdu przez specjalną platformę.
Dzięki systemowi dysz umieszczonych pod spodem
i z boków platformy strumienie wody pod
odpowiednim ciśnieniem usuwają zanieczyszczenia
z kół i dolnych partii pojazdu. Wypłukane
zanieczyszczenia opadają na dno zbiornika.
Woda po oczyszczeniu jest kierowana do pomp
podających i ponownie używana do mycia.
Wytrącone zanieczyszczenia są usuwane ze
zbiornika przy pomocy przenośnika zgrzebłowego.

RAMPY
W wersji mobilnej dodatkowo do platformy montowane
są ocynkowane rampy: najazdowa i zjazdowa.
Rampy wyposażone są w prowadnice, uniemożliwiające
zjazd pojazdu z toru jazdy.

PLATFORMA
W ofercie posiadamy platformy o zróżnicowanej długości:
EKO, SHORT, STANDARD do najdłuższej LONG.
Wybór zależy od stopnia i rodzaju zanieczyszczeń, miejsca
przeznaczenia i rodzaju mytych pojazdów.
Platformy są w pełni cynkowane, włącznie ze wszystkimi
elementami toru jazdy pojazdu. Wyposażone są w boczne burty
osłonowe chroniące przed rozpryskiwaniem wody poza pole mycia.
DYSZE
Specjalnie opracowany układ dysz wykonanych ze stali nierdzewnej
zapewnia wysoką skuteczność i efektywność działania.
KORYTO SPŁYWOWE
Występuje tylko w myjniach mobilnych.
W korycie spływowym usuwana jest zasadnicza część osadu.
Koryto wyposażone jest w przenośnik zgrzebłowy zanieczyszczeń,
a woda z niego kierowana jest do zbiornika retencyjnego.
ZBIORNIKI
Wykonane ze stali, są starannie zabezpieczone przed korozją.
Wielkość zbiornika retencyjnego, w którym następuje separacja zanieczyszczeń
dobierana jest do lokalizacji (stopnia, rodzaju zanieczyszczeń i obciążenia).
Wszystkie zbiorniki wyposażone są w przenośnik zgrzebłowy służący do usuwania
osadu.
Specjalny system przegród zmniejsza turbulencje, spowalnia przepływ i ułatwia
separację zanieczyszczeń.

Im większy zbiornik tym bardziej oczyszczona woda.

Seria Herkules cd.
SYSTEM KONTROLI
Wjazd pojazdu na platformę wykrywany jest przez
specjalną pętlę indukcyjną – element trwały i niezawodny.
System sterowania jest oparty na elementach
renomowanych firm światowych.
Istnieje możliwość zmiany konfiguracji pracy urządzenia
zgodnie z potrzebami klienta.
Wbudowany licznik pokazuje zrealizowane cykle pracy.
Wszystkie elementy układu sterowania umieszczone
są w specjalnej szafce ze stali nierdzewnej,
zabezpieczonej zamkiem.
POMPY
Platforma zasilana jest przez dwie pompy (jedna dla
wersji EKO, trzy dla LONG), umieszczone w sekcji
czystej zbiornika retencyjnego.
Każda z pomp zasila jedną sekcję dysz – zastosowano
podział poprzeczny do osi myjni, tak by w wypadku awarii
jednej z pomp możliwa była dalsza praca urządzenia.
Pompy posiadają zabezpieczenia przed przeciążeniem
oraz pracą na sucho.
Wszystkie pompy są przystosowane do pracy z wodą
zanieczyszczoną.

Typ myjni HERKULES
STACJONARNY
LONG
Platforma z burtami
Zasilanie

STANDARD

SHORT

MOBILNY
EKO

SMART

MOBILE

9,96 x 3,66 x 1,80 m 7,05 x 3,66 x 1,80 m 4,98 x 3,66 x 1,80 m 3,40 x 3,66 x 1,80 m 3,40 x 3,60 x 1,50 m 6,50 x 3,66 x 2,00 m
3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

pętla magnetyczna

pętla magnetyczna

pętla magnetyczna

pętla magnetyczna

pętla magnetyczna

pętla magnetyczna

Pompy podające

3 x 4,6 kW

2 x 4,6 kW

4,6 kW + 3,0 kW

1 x 4,6 kW

1 x 4,0 kW

2 x 4,6 kW + 5,1 kW

Czynna pojemność zbiornika

2 x 18 m3

18 m

18 m

14 m3

10 m3

18 m

2,90 x 3,30 m

2,90 x 3,30 m

2,90 x 3,30 m

2,90 x 3,30 m

2,80 x 3,30 m

2,90 x 3,30 m

do 120 poj./h

do 90 poj./h

do 90 poj./h

do 70 poj./h

do 30 poj./h

do 60 poj./h
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+

+

+

+
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+

+

+

+

+
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Zabezpieczenie przed przepełnieniem

+

+

+

+

+

+

Światła sterujące

+

+

+

+

+

+

Prowadnice

+

+

+

+

+

w standardzie

Podgrzewanie

+

+

+

+

+

+

Przyłącze wodne
Uruchamianie

Dopuszczalne wymiary pojazdu
Wydajność

3

3

3

Seria Herakles
myjnie rolkowe
Myjnie rolkowe HERAKLES są szczególnie zalecane
do zastosowania przy usuwaniu zanieczyszczeń
„trudnych” jak glina, czy inne surowce do produkcji
materiałów ceramicznych (np. wyrobiska cegielni).
Podobnie jak myjnie przejazdowe HERKULES,
myjnie rolkowe HERAKLES myją wykorzystując
dużą ilość wody podawaną pod niskim ciśnieniem.
Dzięki zespołom rolek koła pojazdu znajdującego
się na myjni są obracane przez ustalony, regulowany
czas. W tym czasie są one myte z zanieczyszczeń
wodą podawaną z dysz. Po kolei myte są wszystkie
osie pojazdu.

Standardowo myjnia składa się z platformy
z rolkami obrotowymi i zespołem dysz
natryskowych oraz zbiornika retencyjnego,
gdzie wytrąca się osad.

PLATFORMA
Firma SULTOF proponuje dwa rodzaje
platformy: STANDARD i LUX.
Platforma LUX wyposażona jest
w dodatkowe strefy mycia, przed i za rolkami.
Wybór urządzenia zależy od przeznaczenia,
lokalizacji i ilości spodziewanych
zanieczyszczeń.

DYSZE
Specjalnie opracowany sposób rozmieszczenia dysz wykonanych ze stali
nierdzewnej umożliwia mycie powierzchni czołowych i bocznych kół.
Woda podawana jest z wydatkiem dobranym do potrzeb. Ubytki wody mogą być
automatycznie uzupełniane przy użyciu zaworu pływakowego.

Seria Herakles cd.
ZBIORNIKI
Wykonane ze stali są starannie zabezpieczone
przed korozją.
Pojemność jest dobrana do spodziewanych obciążeń.
Zbiorniki wyposażone są w przenośnik zgrzebłowy
służący do usuwania zanieczyszczeń.
SYSTEM KONTROLI
System sterowania oparty jest na elementach
renomowanych firm światowych.
Wszystkie elementy układu sterowania umieszczone
są w specjalnej szafce ze stali nierdzewnej
zabezpieczonej zamkiem.
Istnieje możliwość zmiany konfiguracji pracy
urządzenia – zgodnie z indywidualnymi potrzebami
klienta.
Myjnie posiadają liczniki zrealizowanych cykli pracy.
Urządzenie jest uruchamiane poprzez najazd ciężarówki
na pedały startowe.
POMPY
Platforma zasilana jest przez pompy o odpowiedniej
wydajności przystosowane do pracy z zanieczyszczoną
wodą. Pompy zabezpieczone są przed przeciążeniem
i pracą na sucho.

Typ myjni HERAKLES
STANDARD
Platforma z burtami

LUX

1,10 x 3,66 x 1,80 m

2,40 x 3,66 x 1,80 m

3 x 400 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

3/4”

3/4”

2 x pedał startowy

2 x pedał startowy

3,4 kW

4,6 kW

4 m3

11 m

Dopuszczalne wymiary pojazdu

2,90 x 3,30 m

2,90 x 3,30 m

Wydajność

do 30 poj./h

do 30 poj./h

Flokulacja

+

w standardzie

Dezynfekcja

+

+

Zabezpieczenie przed przepełnieniem

+

w standardzie

Światła sterujące

+

w standardzie

Prowadnice

+

w standardzie

Podgrzewanie

+

+

Zasilanie
Przyłącze wodne
Uruchamianie
Pompa podająca
Pojemność zbiornika

3

Opcje
SYSTEM FLOKULACJI
Specjalna pompka, której praca nadzorowana jest przez
system kontroli w wyznaczonych odstępach czasu
dodaje do wody krążącej w układzie specjalny środek
chemiczny (flokulant), którego zadaniem jest
poprawienie stopnia wytrącania zanieczyszczeń oraz
przyspieszenie tego procesu. Jego stosowanie jest
zalecane zwłaszcza tam, gdzie obciążenie
urządzenia jest duże.

SYSTEM DEZYNFEKCJI
Układ ten stosowany jest w sytuacji gdy zachodzi
konieczność dezynfekcji pojazdu, np. przy wyjeździe
z wysypisk śmieci lub zakładów recyclingu.
Podobnie jak układ flokulacji system dezynfekcji
składa się z pompki oraz dyszy podającej.
Cyklicznie do wody krążącej w układzie podawany
jest środek dezynfekcyjny.
Praca układu jest kontrolowana przez sterownik.

ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE
JEDŹ / STÓJ
(ZIELONE / CZERWONE)
W celu poprawy płynności ruchu na myjni możliwe jest
zainstalowanie semafora ze światłami zielone/czerwone.
Jego praca kontrolowana jest przez system kontroli.
Zastosowanie tej opcji jest szczególnie pożądane
w wypadku mycia dużej liczby pojazdów.
Dodatkową zaletą jest wymuszenie niezbędnej przerwy
przed wjazdem kolejnego pojazdu na platformę myjącą.

ZABEZPIECZENIE
PRZED PRZEPEŁNIENIEM ZBIORNIKA
Specjalna pompka wylewająca nadmiar wody ze zbiornika
pojawiający się np. w czasie długotrwałych opadów.
Stosowana do zbiorników zagłębianych.

POZOSTAŁE
BARIERKA ZBIORNIKA – barierka zabezpieczająca
dla zbiorników zagłębianych.
POMOST SERWISOWY – pomost serwisowy ułatwiający serwis zbiornika i pomp.
Do myjni stacjonarnych.
PRZYKRYCIE ZBIORNIKA – do zastosowania zamiast lub równolegle do barierki.
Do zbiorników zagłębianych.

Założona w 1991r. firma SULTOF specjalizuje się
w produkcji, sprzedaży i instalacji myjni do wszystkich
typów pojazdów.
Uzupełnieniem są oczyszczalnie ścieków i obiegi
zamknięte wody.
Od 1993r. reprezentujemy firmę ISTOBAL,
hiszpańskiego producenta myjni automatycznych
i bezdotykowych.
Dostawca ten należy do grona największych
producentów myjni w Europie i na Świecie.

W ofercie firmy SULTOF znajdują się:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

myjnie bezdotykowe,
myjnie automatyczne bramowe i tunelowe,
myjnie do samochodów ciężarowych,
autobusów
cystern
tramwajów
pociągów
wagonów metra,
myjnie do mycia kół i podwozi,
rozwiązania nietypowe przeznaczone do pracy
w szczególnie trudnych warunkach

Firma SULTOF posiada
rozbudowaną sieć
punktów serwisowych w Polsce:

Białystok
Bydgoszcz
oraz drobny sprzęt samoobsługowy:
Bytom
n odkurzacze samoobsługowe, dystrybutory powietrza, itp.
Gdańsk
Kielce
W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego firma SULTOF służy fachowym
Łódź
doradztwem technicznym, konsultuje projekty i nadzoruje ich realizację.
Poznań
Szczecin
Zapraszamy do współpracy!
Tarnobrzeg
Warszawa
SULTOF. Bratkowski i Sobieski. Spółka Jawna, ul. Kłobucka 19A, 02-699 Warszawa
Wrocław
tel.: +48 22 853 71 17/18 fax: +48 22 853 37 55 e-mail: sultof@sultof.pl www.sultof.pl

