


ARAÇ YIKAMA İSTASYONU
Araç yıkama istasyonu, madenlerde kullanılan ağır tip 
araçları ana yola çıkmadan önce, püskürtme sisteminin 
sağladığı basınçlı su ile çamurundan arındıran otomatik 
bir sistemdir. Maden sahalarında, çamurlu veya şantiye 
alanlarında araçlarda aşırı çamurlanma oluşmaktadır. 
Araç yıkama istasyonu, operatörler için bir problem ve 
araçların ömrü için bir devantaj olan bu durum için oldukça 
avantajlı bir sistemdir. Araçlar Araç yıkama istasyonunda 
basınçlı su bölgesinden yavaş yavaş geçerek temizlenir. 

Araçlardan akan çamur,  ekipman tabanından konveyör 
mekanizmasında bulunan özel sıyırıcılar ile sıyırılarak 
çamur biriktirme havuzunda otomatik olarak toplanır. 
Dinlenmiş su, pompalar vasıtası ile su havuzundan 
sisteme basılır ve su kanalları vasıtası ile yan ve alt 
kısımlarda bulunan su püskürtme nozullarına ulaşır. Araç 
yıkamak için kullanılan su, ekipmanın yerleştirildiği beton 
yapı ve kanallar vasıtası ile su havuzuna geri beslenir. 
Yan bariyerler suyun etrafa aşırı saçılmasını engeller. 
Ekipmanda biriken suyun içindeki çamur, sistemin 
kullanımda olmadığı zamanlarda tabana çöker ve sistem 
devreye girdiği zaman öncelikli olarak bu çamur sıyırılarak 
temizlenmiş olur.  Araçlar sisteme geldiğinde sensörler 
yardımıyla sistem devreye girer. Sistem, belirli bir süre 
çalıştığında ve araç sistemi terk ettiğinde kendiliğinden 
durur.  Bu süre 1 dakikadan başlayarak kullanıcıların 
yıkama sürelerine göre ayarlanabilmektedir.Sistemin özel 
yerleşimi ve dizaynı, ağır çelik şaselere ihtiyaç olmadan 
ağır tip araçların yıkanması için uygundur. 

Araç yıkama istasyonu profesyonel tasarımı sayesinde 
her türlü zaman kaybını önler; operatörlere aracın 
yıkamasında kolaylık sağlar ve üstün kullanım imkanı 
sunar.
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ÇEVRE DOSTU TEKER YIKAMA SİSTEMİ

ARAÇ YIKAMA İSTASYONU
GENEL ÖZELLİKLER

●TAMAMEN OTOMATİK

●TASARRUFLU

●ÇALIŞAN DOSTU

●AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SÜRESİ

●HIZLI KURULUM

●PRATİK BAKIM ONARIM



ÖZEL DALGIÇ POMPA SİSTEMİ

KONVEYÖR MEKANİZMASI

ELEKTRİKSEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VOLT   AC 380V
AKIM   29,32 A
FREKANS  50 Hz
TOPLAM GÜÇ  17,47 KW

EKİPMAN AĞIRLIĞI:   5300 Kg
SU TÜKETİMİ:  5,25 M3/DK

KORUYUCU YAN BARİYER

BAKIM VE KONTROL 
KAPAKLARI

SU TASARRUFU İÇİN
GERİ BESLEME

SU TASARRUFU İÇİN
GERİ BESLEME

START SENSÖRÜ

BASINÇLI SU PÜSKÜRTME 
NOZUL SİSTEMİ

ÇAMUR SIYIRMA 
PALET KONVEYÖRÜ

KONTROL PANOSU




