OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120 Andrychow, ul. Krakowska 83c
DPH EÚ : PL 549 244 98 65
Kris Smolec tel. 0048 884-160-744

Popis produktu:
- zariadenie na čistenie horúcou vodou,
- využíva jav hydrodynamiky prúdenia vody turbulentného charakteru a silu impulzu stlačeného
vzduchu z kompresora,
- dokonale spolupracuje s kvapalinou DPF Active Matic, ktorá znižuje povrchové napätie vody,
vďaka čomu sú častice umývacieho prostriedku účinnejšie pri odstraňovaní nečistôt z čisteného
povrchu,
- čistí filtre tuhých častíc od sadzí, popola a olejov.
Určenie :
•
•

filtre DPF / FAP / SCR / Katalyzátory
osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá, autobusy, traktory, vysokozdvižné vozíky

Funkcie :
•
•
•
•

čistenie
testovanie
sušenie
tlač správ

•

nádrž: 320 l

•

ovládanie: farebný dotykový displej 7’’

•

I. skúška protitlaku pred a po čistení:
skúška vzduchom a/alebo skúška vodou (mbar)

•

II. skúška prietoku vzduchu 0 - 100% (počas sušenia)

•

tlač správ o účinnosti čistenia:
generátor správ online (partnerská zóna)
vnútorná panelová tlačiareň

•

sušenie :
1. program, asi 80 ℃
2. program, asi 110 ℃

•
•
•
•

parametre spolupracujúceho kompresora: do 10 bar (nie je súčasťou sady)
systém filtrácie znečistenej vody: interný, integrovaný so strojom (2 filtračné nádrže)
upevnenie filtra - osobný automobil: pneumatická rýchlospojka
upevnenie filtra - nákladný automobil: pripojovací adaptér

•

druh použitého materiálu: nehrdzavejúca oceľ

•

vonkajšie rozmery kabíny (výška x šírka x hĺbka): 215 x 250 x 110 cm

Sada DPF PREMIUM obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

stroj na čistenie DPF filtrov model Premium
sada pripojovacích adaptérov pre filtre tuhých častíc (osobné automobily, dodávkové
vozidlá, nákladné vozidlá)
endoskop - inšpekčná mini kamera USB
sada vložiek k systému filtrácie znečistenej vody
saponát (10 litrov)
špeciálna fixka na oceľové puzdro filtra
individuálny účet v partnerskej zóne (1 rok zadarmo)
školenie

Cena sady a finančné vyúčtovanie:
Cena zestawu i rozliczenie finansowe:

•

Cena netto : EUR 27.000 (aktívna DPH EÚ)

•
•

I. platba vo výške 10% splatná do 7 dní od dátumu podpísania zmluvy
II. platba vo výške 90% splatná najneskôr pri prevzatí tovaru

