MYCIE WSTĘPNE CHEMICZNE Z MYCIEM
WYSOKOCIŚNIENIOWYM POWER HP
Pierwszy portal nakłada chemię
zmiękczającą na pojazd i jednocześnie
skanuje jego kształt. W tym samym
czasie drugi portal wykonuje
konturowe mycie ciśnieniowe przy
użyciu rotacyjnych dysz.
CHEMICAL PREWASH
AND HIGH-PRESSURE POWER HP
IN COMBINED ACTION
While the first rollover supplies the
chemical prewash following the profile
of the vehicle, the second rollover,
also equipped with contour horizontal
nozzle, accomplishes a powerful
high-pressure cycle with percussion
nozzles.

OSCYLACYJNE MYCIE
WYSOKOCIŚNIENIOWE TOWER HP
Dwa moduły w postaci słupków
z zamontowanymi na nich rotacyjnymi
dyszami znajdują się za pionowymi
szczotkami na końcu stopy portalu.
Ich jednoczesne działanie z pracą
szczotek w tym samym cyklu mycia
pozwala na optymalizację czasu
i wydajności.
Siła wirujących strumieni zapewnia
skuteczne mycie bocznych i dolnych
powierzchni pojazdu.
TOWER HP SIDE OSCILLATING HIGH
PRESSURE
The two towers are placed on the
second rollover, after the vertical
brushes. Their action, combined into
the washing cycles, allows to optimize
times and performances.
Their percussion ensures the cleaning
and the coverage of the whole
medium-low surface of the vehicle.
PODWÓJNE SUSZENIE – DOSKONAŁY
EFEKT W JEDNYM PRZEJEŹDZIE
Zainstalowanie górnych suszarek
konturowych na obu portalach
gwarantuje wysoką skuteczność
suszenia w jednym przejeździe.
Suszarki wykonane są ze stali
nierdzewnej i sterowane elektronicznie.
Suszenie górne uzupełniają nadmuchy
boczne, które mogą być zainstalowane
na obu portalach.
DOUBLE DRYING,
PERFECT IN ONE PASSAGE
The top of the performances can be
achieved thanks to the drying Contour
installed on both the rollovers.
The nozzles are in stainless steel AISI
304 and are handled electrically.
The equipment is completed
by the two fixed side dryings,
also possible on the two rollovers.

SYNERGIA TO SŁOWO KLUCZ DO OPISU MYJNI NET5
Nowa dwuportalowa myjnia SULTOF NET5 wyróżnia się
szeregiem nowych funkcjonalności.
Współdziałanie dwóch portali pozwoliło na stworzenie
urządzenia o maksymalnej wydajności mycia przy
zachowaniu wysokiej jakości i skróconym czasie działania.
Obydwa portale myjni pracują niezależnie, a jednocześnie
współdziałają wykonując poszczególne funkcje mycia.
NEW NET5 KEYWORD: SYNERGY!
The new double rollover Net5 shows up with relevant
functional news.
The technological synergy developed on two rollovers
allowed to realize one installation able to perform top
result washing cycles in lesser time.
SULTOF Net5 stands out for the 2 rollovers at individual
handling, which perform combined actions, carrying out
at the same time more functions during the washing
programs.

KOMPLETNE MYCIE I SUSZENIE – WYSOKA JAKOŚĆ I TYLKO 4 PRZEJAZDY
Tylko w 4 przejazdach myjni SULTOF NET5 są zawarte wszystkie operacje
potrzebne do uzyskania wysokiej skuteczności mycia.
In only 4 passages SULTOF NET5 offers a complete cycle of all these washing
functions for a high quality result.
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