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Tammermatic Group
– Vahvat yhdessä
Tammermatic Group on maailmanlaajuinen
korkean teknologian yritys, joka valmistaa
henkilöautojen, raskaan kaluston, linjaautojen, kiskokaluston ja erikoislaitteistojen
pesulaiteratkaisuja.
Konsernilla on pitkä, menestyksekäs historia ja vahvat
perinteet. Vuosikymmenien kokemuksella takaamme parhaat tulokset jokaiseen projektiin. Tammermatic Group
muodostui Tammermatic Oy:n ja InterClean Equipment,
Inc.:n yhdistyttyä vuonna 2008.

Tammermatic Oy perustettiin Tampereella vuonna 1966
ja se tunnetaan kaikkialla maailmassa innovatiivisena
suunnannäyttäjänä ja pesukoneautomaation teknologiajohtajana. Yrityksen saavutuksiin kuuluvat monet merkittävät, koko toimialaa muuttaneet uutuudet. InterClean
Equipment, Inc. perustettiin Michiganin Ann Arborissa
vuonna 1984, josta yritys kasvoi maailman suurimmaksi
raskaan kaluston pesulaitteistojen valmistajaksi. Yhdessä
olemme toimittaneet tuotteita yli 70 maahan.

Markkinoiden parasta
pesutehoa vaativiin pesuihin
Säiliö-, betoni- ja jätteenkuljetusautojen
pesuun tarvitaan harjatonta
pesuvoimaa. Sitä saadaan, kun
Rainbow Ultima -pesukone varustetaan
esipesulaitteistolla ja auton muotoja
seuraavilla korkeapainekaarilla oskilloivine
pistesuuttimineen.
Pesuihin, joissa korkeapainesuihkuja käytetään vain
ennen harjausta esipesukemikaalin pehmentämän lian
poistoon, valitaan korkeapainejärjestelmä perinteisillä
viuhkasuuttimilla.
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Avaintekijänä korkeapainepesu
Korkeapainepesun tehokkuus vaikuttaa merkittävästi pesutulokseen. Korkeapainesuihku tavoittaa myös ne alueet,
joihin harjat eivät yllä. Korkeapainesuihku poistaa tehokkaasti paksutkin likakerrokset, ehkäisten harjausvaiheen
naarmuttamisriskin. Viuhkasuuttimien peittoalue on laaja ja
suihkun iskuvoima lähietäisyyksillä hyvä.

Pistesuuttimilla pesutehoa
pitemmille etäisyyksille
Pitemmilläkin etäisyyksillä pistesuuttimet ovat erittäin
tehokkaita. Oskilloivat suutinyksiköt koostuvat kolmesta
rinnakkaisesta pistesuuttimesta, joiden suihkut muodostavat yhtenäisen peittoalueen pestävällä pinnalla.
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Kattavaa
kolmoispyyhkäisytekniikkaa
Ultiman harjattoman pesun teho perustuu
oskilloivaan kolmoispyyhkäisytekniikkaan.
Ylös ja alas pyyhkäisevät sivusuihkut puhdistavat auton
sivut helmasta kattoon.
Vaakatason korkeapainesuuttimet sijaitsevat auton
muotoja seuraavassa ja akselinsa ympäri kiertyvässä kattosuihkuputkessa.
Suuttimen kiertoliikkeet kohdistavat yhdessä poikittaisten oskillointiliikkeiden kanssa painevesisuihkut tehokkaasti
kaikkiin koloihin ja syvennyksiin.

Helmojen ja pyörien pesusuuttimet
Kohdennettua pesutehoa helmapesusuuttimilla.

Sivuharjojen keulakallistus
Rainbow Ultiman harjojen kallistus tapahtuu pneumaattisesti keulan muotoja seuraten, jolloin saadaan erittäin
hyvä pesutulos koko pinnalle ilman, että ajoneuvon isoille
tuulilasipinnoille koituisi vaaraa.

Helmojen ja pyörien
pesusuuttimet
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Sivuharjojen keulakallistus

5
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Tehokas
alustapesuri
Oskilloivat helmasuuttimet voidaan
aktivoida toimimaan sekä harjallisen että
harjattoman pesun yhteydessä
Rainbow Ultima -pesukoneet voidaan varustaa pesuhallin
etuosaan asennettavalla alustanpesurilla.
Suuttimiksi valitaan joko kiinteät tai oskilloivat viuhkasuuttimet.
Pesu tapahtuu auton ylittäessä laitteiston.
Jos pesukonetta ei ole varustettu korkea
painepumpulla, syöttövesi johdetaan alustapesurille joko erillisellä keskipakopumpulla (18,5 kW,
340 l/min, 20 bar) tai mäntäpumpulla (2 x 18,5 kW,
2 x 114 l/min, 70 bar).
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RAINBOW SPINNER ULTIMA
Centri*Spinner® -pesuvoimaa
Rainbow Spinner Ultimassa on
Centri*Spinner® -kaari. Se on suunniteltu
tarjoamaan parasta mahdollista harjatonta
pesuvoimaa säiliö- ja roska-autoille sekä
muille hankalille pesukohteille.
Centri*Spinner® -tekniset tiedot:
• Nollapistesuuttimet akselinsa ympäri pyörivissä
suutinyksikköissä
• Hydrodynaaminen kierrosnopeuden säätö
• Mekaaninen korkeapainesinetti
• 1” NPT liitäntä
• 18-23 bar käyttöpaine
Rainbow Spinner Ultima on varustettu esipesu- ja
korkeapainepesujärjestelmillä. Perusversiossa käytetään
perinteisiä viuhkasuuttimia. Vaativien sovellusten laitteistot varustetaan nollapistesuuttimia. Kemiallisen esipesun
jälkeen pyörivät spinneri-suutinryhmät suihkuttavat
tehokkaat korkeapainevesisuihkut alueille, jonne harjat
eivät yllä. Samalla suihkut ehkäisevät naarmuuntumisriskin poistamalla maalipinnoilta hiekkajyväset ja
muut karkeat partikkelit ennen harjausta.
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Valinnaisia ja automatisoituja toimintoja
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Esipesu
alasuuttimilla

Esipesu
ala- ja yläsuuttimilla

Esipesu
kattosuuttimilla

Esipesu kahdella erilaisella
kemikaaliseoksella

Korkeapainepesu
alasuuttimilla

Korkeapainepesu
helmasuuttimilla

Korkeapainepesu
kattosuuttimilla

Korkeapainepesu
ala- ja yläsuuttimilla

2-harjapesu

3-harjapesu

Alustapesu

Sivuharjakallistus
henkilö- ja pakettiautoille

Sivuharjojen
keulakallistus

Sivuharjojen
peilienkierto-toiminto

Säädettävä
vetoaisarajoitin

Sivuharjojen
ristiinpesutoiminto

Ylivoimaista pesutehoa
kaiken tyyppisille ajoneuvoille
Pestävien ajoneuvojen monimuotoisuuden vuoksi raskaan
kaluston pesukoneiden konstruktiolle ja suorituskyvylle asetetaan
paljon vaatimuksia.
Esipesukemikaalien, korkeapainesuihkujen ja harjojen on kyettävä seuraamaan autojen vaihtelevia muotoja tarkasti optimietäisyydeltä parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.

Uuden sukupolven kehittyneen ohjausjärjestelmän ansiosta
Rainbow Ultima selviytyy pesutehtävistä erinomaisesti.
Valittavana on useita pesutoimintoja ja auton muotojen seuraamistapoja. Niiden avulla voidaan helposti ohjelmoida pesuohjelmat erilaisille ajoneuvotyypeille ja pesutarpeille.

Kattosuihkuputken
peilienkiertotoiminto

Kattoharjan
peilienohitustoiminto

Esiasetettu
ulokkeen kiertotoiminto

Esiasetettu
välirajatoiminto

Kaksi asetusta
välirajatoiminnolle

Kattoharjan
ulokkeenkiertotoiminto

Tehostettu
peränpesutoiminto

Säädettävä
nostolavarajoitin kattoharjalle

Pienten autojen valinta

Kattosuihkuputken ja -harjan
autonylitys sivuprofiilia seuraten

Kattosuihkuputken ja -harjan
autonylitys yläpintojen ohituksella

Kattosuihkuputken ja -harjan
autonylitys avolava-autoille
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Erityispiirteitä
ja yksityiskohtia
• Etu- ja takapaneelit katto-osalle

Korkeapainelaitteisto

• Kuumasinkitty runkorakenne

• Ajoaukon korkeuden kattavat kääntyvät sivuputkistot
viuhkasuuttimilla

• Taajuusmuuttajakäyttöinen nostomoottori
• Yhteen pesevät sivuharjat ristiinpesutoiminnolla
• Auton muotoa seuraava kattoharja

• Ajoaukon korkeuden kattavat jaetut ja kääntyvät
sivuputkistot oskilloivilla pistesuuttimilla

• Ruostumattomat roiskesuojat

• Kääntyvät helmaputkistot oskilloivilla pistesuuttimilla

• Ruostumaton koteloitu ohjauskeskus

• Auton muotoa seuraava akselinsa ympäri kääntyvä
vaakasuihkuputkisto oskilloivilla pistesuuttimilla

• LED-paikoitusopastin
• Pehmokäynnistys harjojen pyöritysmoottoreille
• Kosketusherkät turvaläpät
• Taajuusmuuttajakäyttöiset kulkumoottorit
• Keskitetty voitelujärjestelmä
• Kiskoiltasuistumisen estolaitteet
• Helppokäyttöinen pesuohjelmien muokkausominaisuus
suoraan ohjauspaneelista
• Car Wash Server -ohjelmisto

Esipesulaitteisto
• Ajoaukon korkeuden kattavat kääntyvät sivuputkistot
• Ajoaukon korkeuden kattavat jaetut ja kääntyvät
sivuputkistot
• Kääntyvät helmasuihkuputkistot
• Auton muotoa seuraava akselinsa ympäri kääntyvä
vaakasuihkuputkisto
• Kahden esipesukemikaalin käyttömahdollisuus
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• Turvallisuutta lisäävät turvakaaret
ja läpät

Spinner-laitteisto
• Nollapistesuuttimet akselinsa ympäri pyörivissä
suutinyksikköissä
• Hydrodynaaminen kierrosnopeuden säätö
• Mekaaninen korkeapainesinetti
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Auton maksimileveys 2900 mm

Kiskoväli 4400 mm c/c
900

Rungon leveys 4950 mm

B

A

1860

C

1600
2070

Tilantarve syvyyssuunnassa
huoltoalueineen 1600 mm

2-harjakone
Hallin pituus: auto + 5500 mm (sisältää turvavälit 2 x 500 mm). Hallin minimileveys 5400 mm.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 9 kW, etusulakkeet: 3 x 35 A
Vesiliitäntä: DN25, 3.5 bar, 150 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

A = pesukorkeus / mm
B = rungon korkeus / mm
C = kokonaiskorkeus / mm
Hallin minimikorkeus / mm

4200
4900
4900
5000

4500
5200
5200
5300

4800
5500
5500
5600

5100
5800
5800
5900

Spinner-malli ilman harjoja 45 kW & 20 bar korkeapainepumpulla
Koneen mitat kuten yllä.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 48 kW, etusulakkeet: 3 x 100 A
Vesiliitäntä: DN50, 3.5 bar, 500 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

2-harjakone 18.5 kW & 20 bar tai 7.5 kW & 16 bar korkeapainepumpulla
Hallin pituus: auto + 5500 mm (sisältää turvavälit 2 x 500 mm). Hallin minimileveys 5400 mm.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 27 kW, etusulakkeet: 3 x 63 A
Vesiliitäntä: DN50, 3.5 bar, 300 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

A = pesukorkeus / mm
B = rungon korkeus / mm
C = kokonaiskorkeus / mm
Hallin minimikorkeus / mm

4200
4900
4900
5000

4500
5200
5200
5300

4800
5500
5500
5600

5100
5800
5800
5900

3-harjakone
Jos konetta ei ole varustettu kattoharjan roiskesuojalla, koneen kokonais- ja pesuhallin minimikorkeutta vähennetään 70 mm:llä.
Hallin pituus: auto + 6200 mm (sisältää turvavälit 2 x 500 mm). Hallin minimileveys 5400 mm.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 10.5 kW, etusulakkeet: 3 x 35 A
Vesiliitäntä: DN 25, 3.5 bar, 150 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

A = pesukorkeus / mm
B = rungon korkeus / mm
C = kokonaiskorkeus / mm
Hallin minimikorkeus / mm

4200
5200
5400
5500

4500
5500
5700
5800

4800
5800
6000
6100

5100
6100
6300
6400

3-harjakone 18.5 kW & 20 bar korkeapainepumpulla
Jos konetta ei ole varustettu kattoharjan roiskesuojalla, koneen kokonais- ja pesuhallin minimikorkeutta vähennetään 70 mm:llä.
Hallin pituus: auto + 6200 mm (sisältää 2 x 500 mm turvavälit). Hallin minimipituus: ilman kattokorkeapaineputkea: 5400 mm + auto,
kattokorkeapaineputken kanssa: auto + 7500 mm.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 29 kW, etusulakkeet: 3 x 80 A
Vesiliitäntä: DN50, 3.5 bar, 300 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

A = pesukorkeus / mm
B = rungon korkeus / mm
C = kokonaiskorkeus / mm
Hallin minimikorkeus / mm

4200
5200
5400
5500

4500
5500
5700
5800

4800
5800
6000
6100

5100
6100
6300
6400

3-harjakone 2 x 18.5 kW & 70 bar korkeapainepumpuilla
Jos konetta ei ole varustettu kattoharjan roiskesuojalla, koneen kokonais- ja pesuhallin minimikorkeutta vähennetään 70 mm:llä.
Hallinpituus: auto + 6200 mm (sisältää 2 x 500 mm turvavälit). Hallin minimipituus: ilman kattokorkeapaineputkea: 5400 mm + auto,
kattokorkeapaineputken kanssa: auto + 7500 mm.
Jännite 3NPE 50 Hz, 400 V
Liitäntäteho: 46 kW, etusulakkeet: 3 x 100 A
Vesiliitäntä: DN50, 3.5 bar, 300 l/min
Paineilmaliitäntä: DN10, 6-8 bar

A = pesukorkeus / mm
B = rungon korkeus / mm
C = kokonaiskorkeus / mm
Hallin minimikorkeus / mm

4200
5200
5400
5500

4500
5500
5700
5800

4800
5800
6000
6100

5100
6100
6300
6400
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KOKO SUOMEN KATTAVAA PALVELUA

Luonnostaan puhdasta

I

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tammermatic.com,
kmyynti@tammermatic.com
huolto@tammermatic.com
www.tammermatic.com
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