O sistema de lavagem ágil e económico para pequenas frotas
ISTOBAL HW’MONOROLL é o novo sistema de lavagem móbil mono escova da gama HEAVYWASH de ISTOBAL que
facilita o cuidado de todo tipo de pequenas frotas e que pode ser utilizado tanto no interior como no exterior. Trata-se de um
equipamento ligeiro, motorizado e totalmente autónomo que supõe a solução perfeita para a lavagem e mantenimento diário
das frotas de transportadores e de autocarros a realizar uma lavagem completa em menos de 10 minutos sem necessidade
de deslocação do carro.
Este modelo está disponível em 2 alturas diferentes: com escova de 4.250 mm de altura adequado para a lavagem de todo
o tipo de camiões e com escova de 3.650 mm, perfeito para a lavagem de frotas de autocarros. O equipamento tem uma
estrutura realizada em chapa galvanizada e pintada em vermelho, dispõem de um depósito de água de 300 litros e de um
grupo de baterias que lhe fornecem uma autonomia de até 30 lavagens de funcionamento ininterrompido.
ISTOBAL HW’MONOROLL é um equipamento compacto e cómodo de usar que não gera fumos, não necessita conexão
eléctrica nem de água para ser utilizado e que em combinação com os produtos químicos esens® oferece óptimos resultados.
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ESCOVA INCLINÁVEL

EQUIPAMENTO LIGEIRO

A escova incorpora um sistema
hidráulico que permite uma inclinação
até 15º para realizar um óptima lavagem
os frontais inclinados os camiões e
autocarros mais modernos e salvar os
retrovisores panorâmicos.

Controle preciso do equipamento com
mandos ergonómicos e movimentos
suaves devido ao seu sistema de
traslação hidráulico Dispõem de
mandos para o controle da direção, a
água e o sentido de rotação e inclinação
da escova.

ESCOVAS LINK-IT

BATERIAS ALTA EFICACIA

Dependendo do veículo a lavar podese eligir entre dois materiais diferentes
do nosso sistema de escovas link-it:
escovas link-feel de polietileno de alta
densidade adequados para a lavagem
de camiões ou escovas link-foam
de espuma mais adequados para a
lavagem de frotas de autocarros.

Grupo de baterias de 24V, com uma
vida útil de 1.1000 ciclos de carga e
um visualizador externo de autonomia
das baterias. Com carregador de
baterias de ultima geração para carregar
o equipamento em poucas horas e
dispor de até 30 lavagens de autonomia
ininterrompida.

DADOS TÉCNICOS
ALTURA DE LAVAGEM
DIMENSÕES EQUIPAMENTO

3.650 mm. / 4.250 mm.
1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mm

DEPÓSITO DE AGUA

300 L

CONSUMO DE ÁGUA

25 L/min.

ALIMENTAÇÃO
DIÂMETRO DA ESCOVA
INLINAÇÃO FRONTAL ESCOVA

www.istobal.com

Baterias 24 V
1.000 mm
15º

