
Fisa tehnica

Fortador Self Wash

Ce este Fortador Self Wash?

Fortador Self Wash este o spălătorie auto din a treia generație cu

autoservire exterioară și interioară, fiind instrumentul perfect

pentru dezinfectarea și curățarea întregului interior al mașinii, RV,

camionului sau ambarcațiunii.

Această mașină de curățare cu abur de spălătorie auto oferă clienților

dumneavoastră o capacitate de curățare interioară pe care nu o vor găsi în

altă parte. Self Wash NEW 2020 are trei moduri separate pe care clienții le

pot folosi pentru a curăța interiorul vehiculelor lor:

• Spălare cu abur și extracție a tapițeriei pentru persoanele alergice

• Spălare cu abur a tapițeriei cu detergent și extracție

• Doar aspirator



Accesorii incluse:

• Furtun izolat de presiune pentru abur; curățare și extracție cu abur (8 m) –

1 buc

• Pistol de spălat cu duză mică pentru tapițerie (cu 4 funcții tactile) – 1 buc

• Ghibli & Wirbel aspirator uscat/umed – 1 buc

• Set tastatura si mouse – 1 buc

• Modem GSM – 1 buc

• Acceptor de monede (bancnotele și cardurile de plată nu sunt incluse în 

accesorii standard) – 1 buc.

Proiectat pentru utilizare intensă

Unul dintre avantajele acestor mașini Fortador este că pot rezista la mai multe utilizări pe zi într-un cadru comercial.

Mașinile noastre beneficiază de un design inovator, de o manoperă de primă clasă și de cea de înaltă calitate la care se

așteaptă de la un produs european.



Caracteristicile ecranului LCD de 19 inchi

Obțineți mai mult cu Fortador DELUXE

Oferirea clienților dvs. și mai multe caracteristici unice va face unitățile dvs. de spălat autovehicule și mai atractive. DELUXE 2020 are

aceleași trei opțiuni standard ca modelul NEW 2020 cu următoarele opțiuni de funcționalitate suplimentară pentru curățare, inclusiv:

• Spălător puternic de înaltă presiune

• Capacitatea de a usca caroseria vehiculului sau interiorul cu o jet puternic de aer

Caracteristicile ecranului LCD de 19 inchi

• Aplicație cu conectare la casierie;

• monitorizarea operațiunilor cu auto-raportare defecțiuni;

• rapoarte de numerar cu funcție de trimitere de e-mailuri la fiecare 

24 de ore;

• spălare cu program de detergent;

• program de spălare cu detergent pentru persoane alergice;

• program de aspirare;

• diagnosticare la distanță și reparare prin Time Viewer

• panou de service

• începerea aprovizionării cu detergenți de la echipament



Specificații tehnice

Presiune reglată Max. 8 Bar

Temperatura de funcționare a aburului 120-140 oC

Temperatura în boiler Max 190o termostat regulat / auto stop

Numărul de cazane 1

Timp de preîncălzire Abilitatea de a lucra 24/7 în orice zonă climatică

Conexiune constantă la apă DA

Capacitatea recipientului de apă / Detergent 40 L / 40 L

Nivel de zgomot 60 - 74 dB

Tensiune și frecvență 400 V 50-60 HZ / 240 V 50-60 Hz

Dimensiuni (Lățime – Lungime – Înălțime) 66 cm x 50 cm x 250 cm

Materialul carcasei Aluminiu

Materialul boilerului Oțel inox

Consum de energie electrică 6,5 kW



Specificații tehnice

Sistem de detartraj DA

Furnizare de detergenți fierbinți DA

Protecție împotriva șocurilor electrice DA

Buton de oprire în caz de urgență DA

Sistem de răcire și funcționare la temperatură ridicată DA

Conexiune constantă la apă DA

Eco Pro sistem de reducere a consumului de energie DA

Sistem antiefractie DA


