WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ - DOSKONAŁY DESIGN
Myjnia TWINNER to efekt kilkudziesięcioletniego doświadczenia
w produkcji i sprzedaży myjni oraz wsłuchiwania się w potrzeby
Klienta. Pozwoliło to na stworzenie urządzenia bezkonkurencyjnego
w swojej klasie.
Myjnia TWINNER została zaprojektowana tak, by maksymalnie
wykorzystać wydajność myjni dwuportalowej przy wysokiej jakości
mycia i oszczędności miejsca.
Z dumą prezentujemy dwie wyjątkowe wersje myjni TWINNER:
	
SILVERLED – to wyjątkowo trwała i łatwa w utrzymaniu wersja
wykonana w przeważającej większości ze stali nierdzewnej
	
GD – prezentuje wyjątkowo elegancki i atrakcyjny wygląd
opracowany we współpracy z legendarnym włoskim
samochodowym biurem projektowym Giugiario Design.
EXTREME FUNCTIONALITY – EXCELLENCE DESIGN
TWINNER comes out from our well-established experience
in manufacturing and selling car washes and being opened
on the customer’s needs.
It was developed in such a manner to exploit at maximum
the operating potentialities specific of a double washing gantry.
We are proud to offer TWINNER in two exclusive versions:
	
SILVERLED - the stainless steel version,
	
GD - with the exceptional elegant and attractive design developed
in cooperation with the legend of Italian car design: the Giugiaro
Design studio.

MYCIE CIŚNIENIOWE KÓŁ
I DOLNYCH PARTII „DISCOVER”
Unikalny opatentowany
system, który pozwala
na dokładne umycie felg
jedynie wysokim ciśnieniem
(bez użycia szczotek),
co eliminuje ryzyko
ewentualnych uszkodzeń.
Dysk, dysze i wszystkie
połączenia wykonane są
ze stali nierdzewnej.
RIMWASHING AND DISCOVER
HIGH PRESSURE
Exclusive patented project,
which carries out wheel
washing in high pressure
without using traditional
brushes.

OSCYLACYJNE MYCIE
CIŚNIENIOWE BOKÓW
Zespół trzech
wysokociśnieniowych dysz
oscylacyjnych poruszających
się w górę i w dół zapewnia
dokładne umycie boków
pojazdu.
OSCILLATING MOTORIZED
SIDE HIGH PRESSURE
Its oscillation, moving from
the upper to the lower
parts, ensures the complete
cleansing of the medium
and high side of the vehicle.

KONTUROWE MYCIE
CIŚNIENIOWE „POWER HP”
Śledzenie kształtu mytego
pojazdu oraz system
pochylania i zastosowanie
specjalnych rotujących dysz,
zapewniają najwyższą jakość
mycia.
CONTOUR POWER HP
The tilting system allows
to carry out a more direct
action on the vehicle. The
Power HP nozzles ensure
a top washing quality and
the slightest maintenance
currently available on the
market.

WERSJA GD - DOSKONAŁY EFEKT WSPÓŁPRACY
Z GIUGIARO DESIGN
Giugiaro Design (Italdesign-Giugiaro S.p.A) to legendarna,
powstała w 1968 r. w Turynie, włoska firma projektująca
samochody. Efektem współpracy z Giugiaro Design
przy projektowaniu wyglądu myjni TWINNER jest wersja
TWINNER GD łącząca w sobie najlepsze cechy włoskiego
designu samochodowego: elegancję, prostotę i dbałość
o szczegóły. Dzięki temu model TWINNER GD wyróżnia się
bardzo nowoczesnym, przyciągającym wzrok wyglądem.
GIUGIARO DESIGN - A COOPERATION TO REACH
EXCELLENCE
Giugiaro Design (Italdesign-Giugiaro S.p.A) shapes
TWINNER GD in a march starting from the car industry
and leading to the aftermarket world, matching two
halves of the same universe in a new aesthetic affinity.
His first-rate design combines simplicity and attention
to details with an eyecatching and always modern look.
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POCHYLNE SZCZOTKI
PIONOWE
System pochylania aż do
20° i precyzyjna kontrola
docisku, zapewniają idealnie
dopasowanie szczotek
pionowych do kształtu
boków pojazdu.
VERTICAL BRUSHES
INCLINATION 20°

20°

Vertical brushes are
perfectly suiting the vehicle
sides thanks to the tilting
system up to 20° and to
electric absorption cards.
POCHYLNE SZCZOTKI
PIONOWE NA TYLE POJAZDU
Innowacyjna opcja, która
pozwala na dopasowanie
położenia szczotek do
kształtów współczesnych
pojazdów.
System pochylania pozwala
na dokładniejsze umycie
tyłu pojazdu.
BEAM INCLINATION
VERTICAL BRUSHES
Brand new option that
allows to suit the latest
vehicles shapes.
The beam tilting system
allows the brushes to tip
up by the rear part of the
vehicle and reach the most
hidden points.

SUSZENIE KONTUROWE
Suszarka pozioma
o zmiennym pochyleniu
dopasowuje się do kształtu
pojazdu.
ELECTRIC TILTING SYSTEM
OF THE CONTOUR DRYER
Tilting depends on the
shape of the vehicle.

SILVERLED - WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ
Myjnia TWINNER w wersji SILVERLED, oprócz wyposażenia
jak w wersji TWINNER GD, jest niemal w całości wykonana
ze stali nierdzewnej: dotyczy to zarówno elementów
konstrukcyjnych, jak i dmuchawy i osłon zewnętrznych.
Nowoczesny design wersji SILVERLED jest podkreślony
przez znajdujące się w drzwiach przednich przetłoczenia
ze światłami LED, które tworzą ciekawe, przyciągające
wzrok efekty świetlne.
THE VERSION SILVERLED MADE FROM STAINLESS STEEL
This model has got, besides all the inner components
as in GD version (shoulders, feet, fans, electrical cabinet
and beams), also the external coatings in stainless steel.
In the two front doors there have been drawn cross cuts
where led stripes make suggestive light effects.
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INTELIGENTNE STEROWANIE
Inteligentne sterowanie pozwala
wykorzystać prędkość i jakość mycia
myjni dwuportalowej.
INTELLIGENT MANAGEMENT
Intelligent management of the two
washing gantries allows to use the speed
and quality of washing of a two-gantry
roll-overs.

twinner

Źródłem efektywności myjni TWINNER jest zastosowanie
oddzielnego sterowania pracą każdego portalu, przy
zachowaniu synergii działania. Pozwala to na osiągnięcie
doskonałych rezultatów mycia przy maksymalnie
skróconym czasie mycia.
The key to everything is represented by the individual
management of the two washing gantries, which allows
specific combined actions, enabling first-rate results
and saving on the total washing time.

HYDROTOUCH
- OBWODOWE MYCIE
CIŚNIENIOWE
Unikalny na skalę
światową opatentowany
system mycia
ciśnieniowego.
HYDROTOUCH
- PERIMETER
HYDROTOUCH HIGH
PRESSURE
A patented system
unique worldwide.
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Opcja HYDROTOUCH w myjni TWINNER zapewnia bardzo
wysoką jakości mycia dzięki kombinacji mycia ciśnieniowego
wykonywanego przez pierwszy portal z myciem szczotkowym
wykonywanym przez drugi portal.
Prawdziwa innowacja systemu HYDROTOUCH polega
na chronionym patentem rozwiązaniu w postaci dwóch ramion
z dyszami wysokociśnieniowymi okrążającymi cały obrys
pojazdu w stałej odległości.
Into the HYDROTOUCH version, TWINNER ensures a very high
washing quality, thanks to the innovative combined system of
total high pressure placed on first washing gantry. This system
is working together with the three brushes which the second
rollover is equipped with.
The real innovation of HYDROTOUCH model consists in the
perimeter high pressure and a couple stainless steel shifting
arms (patented) which follow the whole perimeter of the
vehicle at a constant distance.

BEZPOŚREDNI NAPĘD PRZESUWU
SZCZOTEK PIONOWYCH
Ruch szczotek kontrolowany
jest przez falowniki.
Specjalne czujniki na każdej
szczotce służą lepszej kontroli
mycia przodu i tyłu pojazdu.
Belka jezdna wykonana ze stali
nierdzewnej.
TRANSLATIONAL MOTION
THROUGH DIRECT DRIVE
Management through inverters.
Independent safety sensors
on each brush to better control
the brushing on the front and
rear part of the vehicle.
The beam is made of stainless
steel.

TWINNER GD
DRZWI PRZEDNIE I BOCZNE
Większa wygoda podczas
wykonywania czynności
kontrolnych i konserwacyjnych.
SZEROKA GAMA PRODUKTÓW
CHEMICZNYCH
Możliwość zainstalowania
do 7 specjalnie wykonanych
pojemników na produkty
chemiczne. Łatwe czyszczenie
i uzupełnianie chemii.
FRONT AND SIDE DOUBLE
DOORS
Inspection and maintenance
operations are made extremely
easy.
WIDE RANGE OF CHEMICAL
PRODUCTS
Up to 7 product tanks made
with a specific die can be
accommodated. Their cleaning
and refilling is easily carried
out on site.
SYSTEM JAZDY MYJNI
Proste, praktyczne i trwałe
rozwiązanie ograniczające
zakres konserwacji do
niezbędnego minimum.
ROLLOVER TOWING SYSTEMS
Simple, practical and longlasting for the lowest possible
maintenance.

MAKSYMALNA OCHRONA
SZAFY STEROWANIA
Podwójne drzwi chronią
szafę sterowania przed
wpływami otoczenia.
ELECTRIC BOARD UTMOST
PROTECTION
The rollover left side
double door fully protects
the electric board.

Belka jazdy szczotek
pionowych wykonana
ze stali nierdzewnej,
z łatwym dostępem
ze wszystkich stron,
co ułatwia czynności
konserwacyjne.
Podwójne domywanie
przodu i tyłu pojazdu
szczotkami pionowymi.
Elektroniczna kontrola
docisku wszystkich szczotek.
Możliwość mycia pojazdów
z hakiem holowniczym.
Łuk podawania szamponu
zasilany za pomocą
precyzyjnych i niezawodnych
pompek pneumatycznych.
System woskowania
w standardzie.
Beam of the vertical
brushes in stainless steel
AISI 304 with access to the
components in 360° permits
easy maintenance.
Possibility of rebrushing
of the vertical brushes
on the front and rear.
Managing pressure of the
brushes with dedicated
electronic card.
Possibility of washing
vehicles with a tow bar.
Shampoo arch with
chemical detergent
application through
pneumatic dosing pump.
Waxing system
as a standard.

Zdalne sterowanie panelem
dotykowym dostępne przy pomocy
tabletu lub smartfona.
Touch panel remote control
is possible through tablet
or smartphone.

STEROWANIE
Sterownik PLC z komunikacją
za pomocą sieci Ethernet.
Wykrywanie i pozycjonowanie
pojazdu przy użyciu
precyzyjnego systemu
fotokomórek.
Panel terminala umożliwiający
m. in.:
• odczyt licznika ilości myć
z podziałem na wykonane
programy
• konfigurację programów
• podstawową diagnostykę
z informacją o stanach
awaryjnych i usterkach
• ręczne włączanie wybranych
funkcji w celu kontroli
poprawności ich pracy
oraz regulacji i konserwacji
myjni
• ręczne spuszczanie wody
w celu umożliwienia
konserwacji i/lub
zapobieganie zamarzaniu
(tzw. system antyfrost)
Kaseta sterowania ręcznego
umożliwiająca wybór funkcji:
- STOP AWARYJNY
- ZATRZYMANIE PRACY
- RESTART

CONTROLS
Electronic control with PLC
Ethernet.
Photocells to manage
vehicle detection and correct
positioning.
Inclusion into the door of the
electrical panel of the operator
terminal in order to:
• read the wash counter,
totals and subtotals for each
individual cycle
• custom set of each wash
cycle
• display the operating status
of the wash machine
in alphanumeric form (base
diagnostic)
• management of manual
controls of function
groups, for maintenance,
adjustments and operational
analysis
• manually discharge of the
water to allow maintenance
activities and/or to prevent
freezing
Manual control operator board
with the following functions:
- STOP EMERGENCY
- OPERATING STOP
- RESTART
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PODSTAWOWE WYMIARY

MAIN DIMENSIONS

maksymalna wysokość mycia (mm)

maximum wash height (mm)

2300

2500

2800

maksymalna szerokość (mm)

maximum width (mm)

3650*

3650*

3650*

z osłonami szczotek (mm)

with splash guard (mm)

4200

4200

4200

maksymalna wysokość (mm)

maximum height (mm)

3150

3405

3635

maksymalna szerokość mycia (mm)

maximum wash width (mm)

2350

2350

2350

maksymalna szerokość
przejazdowa (mm)

maximum passing width (mm)

2490

2490

2490

długość szyn jezdnych myjni (m)

rails length (m)

12

12

13

rozstaw szyn jezdnych (mm)

distance between rails (mm)

3000

3000

3000

* TWINNER SILVERLED

Założona w 1991 r. firma SULTOF specjalizuje się
w produkcji, sprzedaży i instalacji myjni
do wszystkich typów pojazdów.
Od lat należy do liderów tej branży w Polsce.
Indywidualne dopasowanie urządzeń sprawia, że do klientów
SULTOF należą zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i duże firmy
transportowe i budowlane oraz przedsiębiorstwa komunikacji
publicznej (autobusy, tramwaje, metro i koleje).
W ofercie SULTOF znajdują się:
	myjnie bezdotykowe
	myjnie automatyczne bramowe i tunelowe
	myjnie autobusów
	myjnie cystern
	myjnie samochodów ciężarowych
	myjnie tramwajów
	myjnie pociągów
	myjnie wagonów metra
	myjnie do mycia kół i podwozi
	rozwiązania nietypowe przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych
warunkach
	oraz drobny sprzęt samoobsługowy: odkurzacze samoobsługowe,
dystrybutory powietrza, itp.

Individual approach to customers needs results in big number of companies
that vary in size and branch from small business, large transport and
construction companies to public transport companies (buses, trams, metro
and railways).
The SULTOF offer includes:
	jet washes
	roll-overs and washing tunnels
	bus washes
	tank washes
	truck washes
	tram washes
	train washes
	metro washes
	untypical solutions designed to work in particularly difficult conditions
	and self-service equipment: vacuum cleaners, air-distributors a.s.o.
SULTOF has its own developed maintenance network.
At every stage of the investment, we provide professional technical advice,
consult projects and oversee their implementation. Also customers from
abroad are provided with advice and technical support delivered by SULTOF
local distributors.

SULTOF Sp. z o.o.

	under-chassis and wheel washes

sultof@sultof.pl • www.sultof.pl

The SULTOF company established in 1991 specializes in manufacturing, sale
and installation of washes for all types of vehicles.
SULTOF has long been one of the industry leaders in Poland. Focuses also
strongly on exports, increasing year after year the number of wash systems
sold abroad.

ul. Słoneczna 54N, 05-500 Stara Iwiczna
tel. 48 22 853 71 17, 48 22 853 71 18, fax 48 22 857 37 55

SULTOF posiada własną, rozbudowaną sieć serwisową.
Na każdym etapie inwestycji zapewnia fachowe doradztwo techniczne,
konsultuje projekty i nadzoruje ich realizację.

