Geowell – Światowy lider w
produkcji myjni do kół i powozi

MYJNIE DO KÓŁ I PODWOZI
I MASZYNY BUDOWLANE

Szukając nowej myjki do kół dla twojej firmy, chcę znaleźć
myjkę idealną dla Ciebie, o odpowiedniej wydajności i
rozmiarze dostosowanym do Twoich potrzeb.

Bezpieczny wjazd na drogi dzięki naszej
Serii GEOWELL-WASH.

Z ponad 15-letnim doświadczeniem w niemal całej
Europie, w doradztwie, projektowaniu i instalacji
jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem w zakresie
dostaw myjek do kół.
Również wprowadzane aktualizacje zwiększające
wydajność twojej bieżącej myjki kół są skoordynowane
i realizowane przez nasz zespół.
Skontaktuj się proszę z nami, żebyśmy mogli osobiście
spotkać się w siedzibie Twojej firmy i zaprezentować co
możemy dla ciebie zrobić.

PONAD

15–LETNIE

DOŚWIADCZENIE

SPECJALISTÓW OD MYJEK KÓŁ!
Geowell Polska Sp. z o.o.
Raczyce, ul. Leśna 56
63-430 Odolanów
Email: info@geowell.com.pl
Tel.:
+48 (62) 597 75 72

Skontaktuj się z nami telefonicznie +48 62 597 75 72 i napisz info@geowell.com.pl

MYJNIE KÓŁ
DK-G03EX
Twój wybór, gdy potrzebujesz mobilnej,
kompaktowej, ale i mocnej myjki do kół.
Interesujące cenowo rozwiązanie do
wynajęcia na placach budowy.

DK-GRATING

Zbiornik wody z przenośnikiem osadu do
usuwania dużych ilości ciężkich zabrudzeń.
Samodzielny lub w połączeniu z oczyszczalnią
wody Cyclean/GWC. Na tyle interesujące, aby
wdrożyć to w Twoim obszarze mycia pojazdów.

CYCLEAN

Najbardziej ceniona myjka do kół w wielu
krajach ze względu na swoje genialne
urządzenie wielofunkcyjne zaprojektowane
z automatycznym usuwaniem osadu,
wbudowanym systemem filtrowania ze stali
nierdzewnej i ekstremalną mocą wyjściową
do 30 kW dla najtrudniejszych zastosowań.
Wybrana jednostka będzie odpowiednim
wyborem przy wyjazdach z mocno
zabrudzonych placów budowy.

Kompaktowa instalacja z technologią
Cyclone i automatycznym dozownikiem
flokulantu. Dostępne w zakresie od 10 do
40 m³/h wydajności uzdatniania wody.

DK-BRIDGE
Myjka przejazdowa (pomost) dla silnych
zabrudzeń w połączeniu z wysokim
natężeniem ruchu. W pełni ocynkowana
jednostka, której długości, szerokości,
liczba dysz i moc wyjściowa pompy jest
dostosowywana do Twoich konkretnych
potrzeb. Bardzo interesujące połączenie
z instalacją Cyclean / GWC.
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CONVEYOR TANK

GWC
Topowy model do ciągłego użytkowania przy
szybkościach obróbki do 80 m³/h. Również
dostępny z osadnikiem precyklonowym
zapewniającym najczystszą wodę.

UZDATNIANIE WODY

