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Tammermatic-koncernen är ett globalt 
högteknologiföretag som tillverkar 
tvättanordningar för bilar, tunga 
transportfordon, bussar, tåg och en mängd 
specialutrustning. Koncernen bildades 
när Tammermatic Oy och InterClean 
Equipment, Inc. gick ihop 2008.

Över 4 000 stora 
fordonsanläggningar från 
Tammermatic världen över

Tammermatic Group är en välkänd pionjär när det gäller 
utveckling och tillverkning av tillförlitliga och högpresterande 
tvättsystem för fordonsparker och personbilar. 

Under flera decennier har Tammermatic Group tillverkat 
tusentals Rainbow-tvättanläggningar. Leveranserna har gått 
till varje kontinent.

Bland användarna finns postkontor, transport- och 
speditionsföretag, bil- och lastbilstillverkare, mejerier, 
militära anläggningar, livsmedels- och drycktillverkare och 
många andra företagstyper.

rainbow Ultima – Ultimat 
tvätteffekt för fordonsparker 
med normala och oregelbundna 
konturer

Den nya Rainbow Ultima-tvättanläggningen representerar 
toppmodern teknik inom rengöring av tunga fordon 
och uppfyller de omfattande behoven hos en rad olika 
tillämpningar.

Toppmodellerna kombinerar avancerade borstlösa 
metoder med borsttvättmetoder och tvättar alla typer 
av fordon från bilar till traktorer och släp med komplexa 
konturer.

För bussar och liknande fordon som tvättas regelbundet 
är en Ultima tvåborstmaskin ett klokt val.

Att tvätta en buss i standardstorlek med en 
genomfartstvätt med två borstar tar mindre än två minuter.

TAMMERMATIC GROUP 
fordonstvättsystem med årtionden av 
global erfarenhet och know-how

RAINBOW ULTIMA
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Rainbow Ultima är utrustad med förtvätts- 
och högtryckssystem med oscillerande 
och profilerande nollpunktsmunstycken 
som ger den bästa tillgängliga tvätteffekten 
för tank- och sopbilar och andra fordon 
med svårtvättade former. 

Vid standardtillämpningar kan Ultima utrustas med vanliga 
platta högtrycksmunstycken.

den centrala egenskapen  
– högtryckstvätt

På transportfordon finns ett större antal områden som inte 
kan nås med borstar.

Därför är det naturligt att högtryckstvätt spelar en viktig 
roll vid rengöringen av tunga fordon.

Dessutom tar högtrycksstrålarna bort sand och grövre 
partiklar som skulle kunna repa lacken under borsttvätten. 

Ultima-serien använder både den vanliga 
V-stråletekniken och avancerad teknik med massiv stråle. 
V-strålemunstyckena används för standardtillämpningar och 
nollpunktsmunstycken för krävande tillämpningar.
 
nollpunktsmunstycken för 
långverkande tvätteffekt

En platt V-tvättstråle är idealisk på korta och medellånga 
avstånd. På längre tvättavstånd är dock en nollpunktsstråle 
effektivare.

Ultima-maskinerna har högtrycksenheter med tre 
parallella nollpunktsmunstycken. Vattenstrålarna bildar ett 
enhetligt verkningsområde på målytan.

BäsTA TILLGäNGLIGA TväTTEffEkT 
för fordon med svårtvättade former

RAINBOW ULTIMA
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Vertikala svepande sidostrålar rengör 
sidorna från tröskel till tak.

För ytterligare förbättrad rengöring oscillerar de upp 
och ner så att de överlappar varandra. På motsvarande 
sätt oscillerar högtrycksvattenstrålarna på det roterande 
munstyckshuvudet i sidled.

Högtrycksstrålar från det roterande munstyckshuvudet 
rengör de vertikala och horisontella ytorna från stötfångare 
till stötfångare.

Tack vare munstyckshuvudets rotation i kombination 
med rörelsen i sidled riktas de långverkande vattenstrålarna 
in i fördjupningar i fordonet dit borstarna inte når.

Högtryckstvätt för underrede och hjul

Högtryckstvätt för underrede och hjul ger extra tvätteffekt 
runt fordonets nedre områden

Lutning av sidoborstarna i fronten

Lutning av borstarna görs pneumatiskt i frontpartiet av 
bilen.  Igenom dessa rörelser garanteras bra tvättresultat 
utan risker för skada i vindrutan.

DUBBELvERkANDE svEPTEkNIk
för bättre rengöring

Högtryckstvätt för 
underrede och hjul

Sidoborstar med 
konturtiltning  

vid tvätt av 
front

RAINBOW ULTIMA
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Hjul- och underredstvätten har en 
förstärkt sprutfunktion som kan 
genomföras tillsammans med vanliga 
högtryckstillämpningar samt med 
borstcykler  

Ultima-modellerna kan utrustas med en 
underredstvätt, antingen med statiska eller oscillerande 
högtrycksmunstycken.

Underredstvätten installeras vid ingången till 
tvättplatsen. Tvättcykeln genomförs medan fordonet rör sig 
över munstyckena när det kör in på tvättplatsen.

En underredstvätt kan matas antingen med en separat 
flerstegs centrifugalpump (18.5 kW, 340 l/min, 20 bar) eller 
med kolvpumpar (2 x 18.5 kW, 2 x 114 l/min, 70 bar).

Om maskinen är försedd med ett högtryckssystem 
behövs ingen extra pump för underredstvätten.

UNDERREDsTväTT föR
borttagning av onödig vikt

RAINBOW ULTIMA
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RAINBOW ULTIMA

Ultimas program, konturlägen och funktionella egenskaper

Förtvättstillämpning från lägre 
sprutramar

Förtvättstillämpning från övre 
och nedre sprutramar

Förtvättstillämpning från 
konturföljande roterande 

munstyckshuvud

Förtvättstillämpning med två olika 
kemikalier eller med en kemikalie med 

två olika styrkor

Högtryckstillämpning från lägre 
sprutramar

Högtryckstillämpning från 
underrede- och hjultvättramar 

Högtryckstillämpning från 
konturföljande roterande 

munstyckshuvud

Högtryckstillämpning från övre 
och nedre sprutramar

Genomfartstvätt med sidoborstar 
– utförs med båda borstarna

 

Tvätt med tre borstar med 
konturföljande takborste och 
omlottvättande sidoborstar

Oscillerande underredstvätt Sidoborstar med konturtiltning vid 
tvätt av sidorna på skåpbilar och 

andra små fordon

Sidoborstar med konturtiltning 
vid tvätt av front

Overrideprogram för sidospeglar 
på sidoborstens rörelsebana

Justerbart avstånd till dragstång 
för sidoborstar

Omlottvätt med två borstar
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Automatiskt program för att 
hoppa över sidospeglar på det 
roterande munstyckshuvudets 

rörelsebana

Program för att hoppa över 
sidospeglar (override) på 
takborstens rörelsebana

Förprogrammerad overridesekvens 
för det roterande munstyckshuvudet 

och takborsten

Automatisk känselfunktion, 
”arctic gap” 

Två inställningar för takborstens 
nedre och övre gräns

Takborste – program för att 
hoppa över utstickande föremål, 

”back-off”

Takborste – effektiv tvätt av 
bakparti, ”back-on”

Justerbart avstånd till 
lastplattform för takborste

Program för små fordon: 
påverkar borsttrycket 
och takborstens nedre 

gränsinställningar

Komplett konturföljningsprogram 
för det roterande 

munstyckshuvudet och 
takborsten

Komplett overrideprogram för 
det roterande munstyckshuvudet 

och takborsten 

Program för fordon med öppna 
och platta flak för det roterande 

huvudet och takborsten

Automatisk rengöring av fordon för vägtrafik kan vara en 
utmanande uppgift på grund av fordonsparkernas många olika 
former och storlekar. 

En vanlig borsttvätt med eller utan förtvätt och är en lämplig 
metod för fordon med regelbunden kontur. 

Rengöring av fordon med oregelbunden kontur kräver 
konturföljande borstar och flyttbara sprutramar som måste ligga 
på optimalt avstånd från de ytor som ska tvättas. 

Ultimas kontrollsystem – den mest avancerade inom 
branschen – levererar enastående precision vid konturföljning. 
Det erbjuder en lång rad valbara och inbyggda program, 
konturlägen och funktionella egenskaper som underlättar 
anpassningen av tvättprogrammen till alla behov hos den 
fordonspark som ska tvättas.

ULTIMA – ENAsTåENDE
kompatibilitet och tvätteffekt  
för alla fordonsparker
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• Överliggande främre och bakre paneler
• Varmförzinkad ramstruktur
• Frekvensstyrda lyftmotorer
• Omlottvättande sidoborstar
• Konturföljande takborste
• Stänkskydd i rostfritt stål
• Elskåp på maskin i rostfritt stål
• Positioneringsdisplay med kraftiga  

lysdiodsignaler (LED)
• Mjukstart för borstarnas rotations motorer
• Beröringskänsliga säkerhetsbågar
• Frekvensstyrda åkmotorer
• Centraliserat smörjsystem
• Urspårningsspärrar

förtvättsbågar:

• Vertikala vridbara bågar i full höjd
• Vertikala vridbara och delade bågar i full höjd
• Vertikala vridbara bågar i halvhöjd för intensiv behandling 

av fordonens nedre områden
• Horisontella bågar på det konturföljande roterande 

munstyckshuvudet

Högtrycksbågar:

• Vertikala vridbara bågar i full höjd – V-munstycken
• Vertikala vridbara och delade bågar i full höjd – 

nollpunktsmunstycken
• Underrede- och hjultvättar – nollpunktsmunstycken
• Horisontella sprutbågar på det konturföljande roterande 

munstyckshuvudet – finns med V munstycken eller 
nollpunktsmunstycken (högtryck)

vIkTIGA EGENskAPER 
och funktioner

RAINBOW ULTIMA
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Djup med serviceplats 
cirka 1600 mm

Räls mellanrum 4400 mm c/c

Ram bredd 4950 mm
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standardversion med två borstar
Tvättplatsens längd: fordon + 5500 mm (inkl. säkerhetsavstånd 2 x 500 mm). Minimibredd på tvättplats: 5400 mm.

A = Tvätthöjd / mm 4200 4500 4800 5100
B = Ramhöjd / mm 4900 5200 5500 5800
C = Total höjd / mm 4900 5200 5500 5800
Minimihöjd på tvättplats / mm 5000 5300 5600 5900

version med två borstar, 18.5 kW & 20 bar högtryckspump
Tvättplatsens längd: fordon + 5500 mm (inkl. säkerhetsavstånd 2 x 500 mm). Minimibredd på tvättplats: 5400 mm. 

A = Tvätthöjd / mm 4200 4500 4800 5100
B = Ramhöjd / mm 4900 5200 5500 5800
C = Total höjd / mm 4900 5200 5500 5800
Minimihöjd på tvättplats / mm 5000 5300 5600 5900

standardversion med tre borstar
Utan övre stänkskydd minskar den totala och tvättplatsens höjd med 170 mm. Tvättplatsens längd: fordon + 6000 mm  
(inkl. säkerhetsavstånd 2 x 500 mm). Minimibredd på tvättplats: 5400 mm.

A = Tvätthöjd / mm 4200 4500 4800 5100
B = Ramhöjd / mm 5200 5500 5800 6100
C = Total höjd / mm 5400 5700 6000 6300
Minimihöjd på tvättplats / mm 5500 5800 6100 6400

version med tre borstar, 18.5 kW & 20 bar högtryckspump 
Utan övre stänkskydd minskar den totala och tvättplatsens höjd med 170 mm. Tvättplatsens längd: fordon + 6 000 mm  
(inkl. säkerhetsavstånd 2 x 500 mm). Minimilängden på tvättplats: 5 400 mm utan övre högtrycksbåge,  
med högtrycksbåge är minimilängden på tvättplatsen fordon + 7 500 mm.

A = Tvätthöjd / mm 4200 4500 4800 5100
B = Ramhöjd / mm 5200 5500 5800 6100
C = Total höjd / mm 5400 5700 6000 6300
Minimihöjd på tvättplats / mm 5500 5800 6100 6400

version med tre borstar, 2 x 18.5 kW & 70 bar högtryckspump
Utan övre stänkskydd minskar den totala och tvättplatsens höjd med 170 mm. Tvättplatsens längd: fordon + 6 000 mm  
(inkl. säkerhetsavstånd 2 x 500 mm). Minimilängden på tvättplats: 5 400 mm utan övre högtrycksbåge,  
med högtrycksbåge är minimilängden på tvättplatsen fordon + 7 500 mm.

A = Tvätthöjd / mm 4200 4500 4800 5100
B = Ramhöjd / mm 5200 5500 5800 6100
C = Total höjd / mm 5400 5700 6000 6300
Minimihöjd på tvättplats / mm 5500 5800 6100 6400

Elanslutning 3NPE 50 Hz, 400 V
Märkeffekt: 9 kW, Säkringar: 3 x 35 A 
Vattenanslutning: DN25, 3.5 bar, 150 l/min
Tryckluftsanslutning: DN10, 6-8 bar

Elanslutning 3NPE 50 Hz, 400 V
Märkeffekt: 27 kW, Säkringar: 3 x 63 A   
Vattenanslutning: DN50, 3.5 bar, 300 l/min
Tryckluftsanslutning: DN10, 6-8 bar    

Elanslutning 3NPE 50 Hz, 400 V
Märkeffekt: 10.5 kW, Säkringar: 3 x 35  A
Vattenanslutning: DN 25, 3.5 bar, 150 l/min 
Tryckluftsanslutning: DN10, 6-8 bar

Elanslutning 3NPE 50 Hz, 400 V
Märkeffekt: 29 kW, Säkringar: 3 x 80 A
Vattenanslutning: DN50, 3.5 bar, 300 l/min
Tryckluftsanslutning: DN10, 6-8 bar

Elanslutning 3NPE 50 Hz, 400 V
Märkeffekt: 46 kW, Säkringar: 3 x 100 A 
Vattenanslutning: DN50, 3.5 bar, 300  l/min
Tryckluftsanslutning: DN10, 6-8 bar
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CLEAN BY NATURE
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HeAd offICe
Tammermatic Oy
Tesoman valtatie 28 I FI-33300 Tampere, Finland

E-mail: firstname.lastname@tammermatic.com,
sales@tammermatic.com, service@tammermatic.com

www.tammermatic.com

sWeden
Tammermatic Oy Filial
Truckvägen 14 B I SE-194 52 Upplands Väsby, Sweden

Customer service: +46 8 564 73 140

Fax: +46 8 761 1464

E-mail: firstname.lastname@tammermatic.com,
sales@tammermatic.com, service@tammermatic.com

www.tammermatic.com


