
MobyDick Dragon
Int. pat pending

System Mycia Kół
dla pojazdów œrednio zabrudzonych!

Opis:
MobyDick Dragon jest kompakto-
wym I bardzo efektywnym Syste-
mem Mycia Kół stosowanym na
placach budów, wysypiskach œmie-
ci. MoSe byæzainstalowany na stałe
lub jako urz¹ dzenie mobilne wszê-
dzie tam, gdzie stopieñ zabrudzenia
kół pojazdów nie jest zbyt ciêSkii lub
wystêpuje tylko problem z pyłem.

- Gotowy do pracy w ci ¹ gu 2 h

- Powierzchnia myj ¹ ca 330 cm = 1
kompletny obrót koła

- Zintegrowany sys tem recyclingu
wody

Cykl mycia rozpoczyna siê automa-
tycznie poprzez zadziałanie fotoko-
mórki

Koła pojazdu myte s¹ po obu stro-
nach i od spodu podczas przejazdu
przez myjnie

Woda myj¹ ca spływa po “skrzy-
dłach” Dragona do zbiornika i jest
przygotowywana do nastêpnego
cyklu mycia.

www.mobydick.com



MobyDick Dragon
Gotowy do pracy w 2 godziny:

00:00 h
Kopanie dziury na zbior-
nik sedymentacyjny.

00:40 h
Osadzanie zbiornika
sedymentacyjnego .

00:55 h
Podsypywanie zbiornika

01:20 h
MontaSskrzydełi dysz.
Podł¹ czenie wody I zasi-
lania elektrycznego.

02:00 h
Mycie 1-go pojazdu!

Schemat urz ¹ dzenia:

330 cm

275 cm

185 cm

Mains electricity - 6 KW

Mains water - 3/4 "

Existing
driveway
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Waga:
z PZ ~ 2'500 kg
bez PZ ~ 2'700 kg

Wymiary:
580 x 245 x 110 cm

Obci ¹Senie:
z PZ 5.5 kW
bez PZ 6.5 kW

Wydajno œæpompy:
1'800 l/min

PZ = przenoœnik zgrzebłowy)

System dozowania flokulanta
MobyDos Compact (opcja)

Dozowanie flokulanta
jest zsynchronizowane
z cyklem mycia.
MobyDos Compact
dozuje nastawion¹ iloœæ
œrodka w trakcie
kaSdego cyklu.
Flokulant powoduje
sedymentacje osadów
na dnie zbiornika i zapewnia oczyszcza-
nie wody.

Zbiornik sedymentacyjny

Panel sterowania

W¹S na wodê do przemy-
wania rêcznego.

Przenoœnik zgrzebłowy
(opcja)

System dysz
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