
  

 

Urządzenie do czyszczenia dachu Top Cleaner. 
 

 

Za każdym razem urządznie  Top Cleaner jest w pełni dostosowane do potrzeb 
klienta  i warunków danej szklarni. W ten sposób zyskujemy pewność, że Top 
Cleaner zagwarantuje jak największą wydajność i zwróci się jak najszybciej. 

 

Specyfikacja: 

 szerokość robocza: odpowiednia dla szklarni Venlo każdego rodzaju 
 rozstaw osi: 150-175 cm 
 napęd: elektryczny/hydrauliczny 
 napięcie: 400/480 V przy 50/60 Hz 
 zasilanie: 16 A 
 zdolność do czyszczenia: 1 350-2 000 m²/godz. 
 zdolność do natryskiwania: maksymalnie 10 000-14 000 m²/godz. 
 sterowanie: maszyna dostępna z możliwością sterowania ręcznego  

i automatycznego 
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Standardowe wyposażenie: 

 wydajny układ hydrauliczny dla  optymalnych osiągów, także w niskich 
temperaturach (0,5°C) i rynnach o długości > 300 m 

 oddzielne sterowanie szpulą hydrauliczną, dzięki czemu możliwe jest niezależne 
dopasowanie węża i szpuli do węża, co zapewnia bezawaryjną pracę 

 wałki szczotek odporne na promienie UV, 450mm Ø 
 stopnie i punkty zabezpieczające w ramie, dzięki czemu można bezpiecznie wejść 

na maszynę 
 wodoszczelne światła LED, dzięki czemu maszyna jest widoczna również w nocy 
 pokrywy ochronne nad złączami wałów napędowych 
 powiadomienia o usterkach optycznych 
 urządzenia zabezpieczające: czujniki zamontowane przed kołami zatrzymują 

maszynę na końcu szklarni, a czujniki zamontowane na szpulach sprawdzają, czy 
szpule obracają się 

Sterowanie: 

 sterowanie ręczne: zarówno maszyna do czyszczenia dachu szklarni jak  
i platforma są sterowane za pomocą pilota 

 sterowanie automatyczne: na wielojęzycznym wyświetlaczu można 
zaprogramować liczbę szczytów do umycia, po czym system automatycznie 
rozpocznie i zakończy czyszczenie 

 sterowanie komputerem klimatycznym: komputer klimatyczny może również 
sterować automatycznym systemem. Również okna są otwierane i zamykane 
automatycznie. 

Wyposażenie opcjonalne: 

 prowadnice na szpulach: umożliwiają idealne rozwijanie i zwijanie węży na 
szpulach, nawet jeśli czyszczenie szklarni odbywa się w bardzo wietrznych 
warunkach 

 wykrywanie otwartych okien: maszyna wykrywa otwarte okna bez względu na 
to, czy są tylko lekko uchylone, czy otwarte na oścież 

 szczotki rynnowe do rynien stalowych i aluminiowych 
 dodatkowa szczotka rynnowa na przodzie maszyny do czyszczenia dachów 

szklarni 
 natryskiwanie powłoki z maszyną Top Cleaner: można rozbudować system  

o zestaw wysięgników do natryskiwania, które automatycznie otwierają  
i zamykają się. Pozwala to na równe i bezpieczne pokrycie trzech szczytów 
jednocześnie. 
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PLATFORMA  TOP CLEANER 

Platforma posiada barierki, solidne panele 
aluminiowe jako podest, drabinę z klatką  
i zamykane automatycznie wejście z trzech 
stron. Stalowa rama jest całkowicie zagłębiona. 
Jeżeli platforma wykorzystywana jest na 
więcej niż jednej szklarni, może być 
wyposażona w elektrycznie składane 
podwozie oraz osobną drabinę zamiast 
drabiny z klatką. Rampa łącząca platformę  
z dachem jest sterowana elektrycznie. 

AUTOMATYKA 

Automatyczne poruszanie platformą - w pełni 
automatycznie przesuwa i ustawia platformę 
przed rynnami szklarni, po czym myjka 
otrzymuje ręcznie podawany sygnał startu. 
Sterowanie zostało rozszerzone o ekran 
dotykowy, aby zaprogramować i odczytać 
status. Można wybrać liczbę mytych szczytów 
lub określić, kiedy system ma się uruchomić / 
zatrzymać za pomocą licznika czasu. Menu 
dostępne w kilku językach. 

 

NATRYSKIWANIE POWŁOK 

Top Cleaner może być wyposażony w zestaw 
masztów natryskowych, które obejmują 3 
szczyty. Otrzymujemy maszynę, która jest  
w pełni wyposażona, aby bezpiecznie jeździć. 
Można kontrolować pracę i samemu zamykać / 
otwierać maszty natryskowe. Co więcej, można 
bezstopniowo regulować prędkość do około  
35 metrów / minutę, dzięki czemu praca może 
być wykonana szybko. 


