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Innowacyjne Rozwiązania

M.2017

TierraTech® jest  światowym liderem w produkcji i sprzedaży myjek 
ultradźwiękowych.

Motor Clean® to myjki ultradźwiękowe zaprojektowane specjalnie dla 
specjalistów z branży motoryzacyjnej. 
Hiszpańska firma TierraTech®, rozumiejąc i  znając zapotrzebowanie w 
tym sektorze, udoskonaliła i rozwinęła  system mycia ultradźwiękami, 
zwracając szczególną uwagę na większą efektywność i optymalną jakość 
mycia oczekiwaną przez naszych Klientów z sektora motoryzacyjnego.

Myjki z serii Motor Clean® bezdyskusyjnie przewyższają tradycyjne formy 
mycia. Są najlepszym rozwiązaniem w celu odtłuszczania, usuwania 
nagarów i innego typu osadów z różnych części i komponentów silnika, 
działając nawet w najtrudniej dostępnych miejscach, kompleksowo, 
precyzyjnie i bez wysiłku.

Wysoko wykwalifikowany personel techniczny i handlowy sprosta 
oczekiwaniom każdego Klienta, służąc indywidualną pomocą i doradztwem.
Oferujemy najbardziej zaawansowaną i efektywną technologię mycia 
ultradźwiękami.

Szeroka oferta serii Motor Clean ( 21 maszyn w wersji standard) może być 
zaprojektowana pod optymalne potrzeby i specjalizację każdego z naszych 
klientów. Dodatkowo jesteśmy w stanie wykonać urządzenia pod specjalne, 
niestandardowe zamówienia i nietypowe wymagania.

TierraTech® to najwyższe standardy jakości potwierdzone certyfikatem ISO 
9001:2008 dla TÜV Rheinlandz pod numerem rejestracyjnym 0.01.09057.
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TierraTech® na świecie Spis treści

TierraTech® jest obecna bezpośrednio w Hiszpanii, Meksyku, USA i Francji, gdzie zlokalizowane są główne fabryki 
projektowe, produkcyjne i centra sprzedaży. Dodatkowo posiadamy szeroką sieć dystrybutorów w ponad 30 krajach 
świata udzielając wsparcia handlowego i technicznego dla wszystkich naszych klientów bez względu na lokalizację.

TierraTech® Hiszpania   
Parque empresarial Morero Nave 27   
39611 Guarnizo, Cantabria, Spain.
Tel (+34) 942 269 543 / Fax (+34) 942 269 544    
tierratech@tierratech.com   

TierraTech® Francja  
Z.I. St Exupéry, 17 Rue des Genêts - 33700 Mérignac.
Tel. +33 (0) 5 56 24 65 49 / Fax. +33 (0) 5 56 24 67 14   
Mobile +33 (0) 6 50 30 70 76  
contact@tierratech.com   

TierraTech® Stany Zjednoczone   
Draper Business Park 12227 - South Business 
Park Drive, Suite 100 Draper, UT 84020
Tel. (+1) 801 302 2015 / Cell. (+1) 801 244 7126  
sales@tierratech.com    

TierraTech® Meksyk  
Calle Oriente 3 - 201. Fraccionamiento Ciudad Ind. 
Celaya. 38010 Celaya - Guanajuato, México.
Tel. (+52) 461 612 40 82 / Tel. (+52) 461 161 31 58   
Fax (+52) 461 612 97 82   mexico@tierratech.mx 
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MOT-30

Modele niestandardowe

Klienci TierraTech®

Ultrasonic - 4

MOT-75

Ultrasonic - 5P

MOT-50

Ultrasonic - 7W

MOT-75N

Ultrasonic - A

MOT-150N

Ultrasonic - B

MOT-600N

Ultrasonic - 51

MOT-300N

Ultrasonic - 20

MOT-1000N

Ultrasonic - 54

MOT-3000N

MOT-400N

Ultrasonic - 23

MOT-2000N

Ultrasonic - 250

Tabela: środki myjące, specyfikacja

MOT-4000N
MOT-8000

Tabela: zastosowanie dla poszczególnych sektorów
Tabela: myjki ultradźwiękowe Motor Clean

Zastosowania

Guarnizo / Hiszpania

Mérignac / Francja

Celaya / Meksyk

Draper, UT / Stany Zjednoczone
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Motor Clean w sektorze Motor Zastosowania

Najwyższa jakość czyszczenia bez względu na 
konfigurację, wewnętrzną budowę i dostęp

Ograniczenie kosztów energii

Skrócenie czasu pracy z korzyścią dla innych 
zadań w procesie produkcyjnym

Czysta i przyjazna dla środowiska technologia 
segregująca odpady (olej, osady, woda)

Oszczędność wody i środków myjących dzięki 
myciu w zanurzeniu

Wysoka skuteczność myjek ultradźwiękowych TierraTech® 
wpływa na szybkie usuwanie oleju, tłuszczu, nagaru i wielu 
innych zanieczyszczeń. Linia Motor Clean jest zaprojektowana 
specjalnie dla usuwania zanieczyszczeń z takich elementów jak 
bloki silnika , głowice cylindrów, turbosprężarki, wtryskiwacze, 
filtry cząstek stałych, a także do czyszczenia hamulców, skrzyń 
biegów, nagrzewnic, półosi i chłodnic samochodowych.

Ten rodzaj myjek wykorzystuje częstotliwość 40kHz (sweep 
system ±2%)  która jest najwłaściwsza dla tego typu podzespołów 
nie niszcząc fragmentów miękkich wykonanych  z aluminium, 
magnezu bądź mosiądzu. Dla bardziej wyspecjalizowanej 
opcji mycia używa się częstotliwości 40-90kHz ( mycie płytek 
elektronicznych bądź innych miękkich materiałów) oraz 
częstotliwości 28 kHz do czyszczenia elementów ze stali o 
większych rozmiarach, w sektorze maszyn przemysłowych i 
morskich.

Seria Motor Clean to urządzenia o pojemności od 30 do 8000 
litrów,  zaprojektowane specjalnie do mycia elementów silnika, 
akcesoriów i komponentów motoryzacyjnych.
Myjki serii Motor Clean znajdują zastosowanie w warsztatach 
samochodowych, firmach specjalizujących się w regeneracji 
turbosprężarek ,naprawach silników spalinowych , silników 
morskich, szlifowaniu, naprawach głowic, naprawach 
kompresorów klimatyzacji, regeneracji układów paliwowych 
(pompy wtryskowe, wtryski) itd.

Zastosowania

Wartsztat samochodowy
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Naprawa pomp wtryskowych i wtryskiwaczy diesla

Szlifowanie

Codzienny proces oczyszczania powierzchni w warsztacie staje 
sie mocno skomplikowany jeśli nie dysponuje się właściwymi 
środkami i urządzeniami do mycia.
Oczyszczanie ultradźwiękami jest skoncentrowane na usuwaniu 
oleju, tłuszczów, nagaru i popiołów  z głowic, pomp, filtrów 
cząstek stałych, również w miejscach trudno dostępnych badź 
niedostępnych przy tradycyjnych formach mycia.

W procesie regeneracji wtryskiwaczy i pomp wytryskowych 
właściwe oczyszczanie odgrywa istotną rolę w kwestii końcowej 
jakości  i wydajności. Czyszczenie ultradźwiękami to tutaj 
idealne rozwiązanie. Pozwala na wyczyszczenie pompy bez 
konieczności jej demontażu w czasie 10-15 minut. Mamy 
wówczas pewność że wszystkie kanały wewnętrzne są idealnie 
czyste, unikając typowych problemów, które przynosi naprawa 
bez odpowiedniego oczyszczenia.

Niezależnie od rodzaju szlifowania  czyszczenie ultradźwiękowe 
zapewnia optymalne efekty końcowe oraz  precyzję.  Skutecznie 
usuwa nagar, oleje i smary oraz zwykłe osady jakie spotkamy 
w głowicach cylindrów i blokach silnika.  Zastosowanie 
ultradźwiękowego czyszczenia znacznie skraca czas oczyszczania 
i pozwala na uzyskanie najwyższej jakości unikając  stosowania 
kwasów i szczotek w efekcie  upraszczając cały proces 
oczyszczania.  
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Zastosowania Zastosowania

Regeneracja silników spalinowych

Naprawa skrzyń biegów

Myjki serii Motor Clean to również myjki o większych 
pojemnościach, idealne do oczyszczania części o znacznych 
rozmiarach.
W branży okrętowej nasze myjki ultradźwiękowe zapeniają 
najbardziej odpowiednią opcję oczyszczania konieczną dla 
konserwacji i naprawy wszystkich typów silników oraz łatwe 
czyszczenie elementów, takich jak wymienniki ciepła, głowice 
cylindrów, turbosprężarki, intercoolery, chłodnice,  wiązki rur  i 
inne duże elementy skracając znacznie czas i wysiłek  związany 
z tradycyjnym systemem mycia.

W procesach regeneracji silników czyszczenie ultradźwiękowe 
jest uważane za bardzo  skuteczne, szybkie i dostosowane 
do każdego etapu w całym procesie regeneracji. Czyszczenie 
ultradźwiękowe usuwa wszelkie pozostałości w głowicach 
cylindrów, na zaworach, tłokach, blokach silnika, kolektorach, 
alternatorach nie niszcząc  najbardziej delikatnych powierzchni i 
zapewniając optymalny efekt końcowy.

Ciężkie warunki pracy, którym  poddawane  są tego typu maszyny 
wymuszają konieczność konserwacji prewencyjnej, która jest 
fundamentalnym elementem mającym na celu wydłużenie czasu  
użyteczności i poprawnego funkcjonowania maszyny.
Myjki  do czyszczenia ultradźwiękowego Motor Clean  ułatwiają 
i upraszczają czyszczenie chłodnic, głowic cylindrów, bloków 
silników, przekładni, układów hydraulicznych i łańcuchów oraz 
narzędzi pracy, pomagając właściwie je utrzymać i przyczyniając 
się do  efektywnej pracy ciężkiego sprzętu, zmniejszając 
jednocześnie  możliwość wystąpienia niespodziewanych awarii.

W tym typie działalności szybkie i efektywne oczyszczanie jest 
codzienną koniecznością.
Seria Motor Clean zapewnia precyzyjne mycie niezależnie od 
złożoności i ilości elementów przeznaczonych do mycia. Szybko 
i sprawnie eliminuje tłuszcz, oleje, metalowe wióry, nawet w 
najtrudniej dostępnych miejscach, do których dotarcie stanowi 
nie lada wyzwanie.

Dokładność czyszczenia ultradźwiękowego pomaga zarówno 
producentom części jak i ośrodkom w których części są 
naprawiane  sprostać wymaganiom norm jakości  bezpieczeństwa 
w tym sektorze.
W sektorze, w którym bezpieczeństwo ma fundamentalne 
znaczenie, seria Motor Clean  znajduje wykorzystanie w 
czyszczeniu układów hydraulicznych, wymienników ciepła, części 
silnika, pomp wtryskowych, itp, gdyż nie niszczy materiałów i nie 
powoduje zmiany wymiarów i geometrii powierzchni.
Częstotliwości dla tego sektora : 40 kHz (tolerancja ± 2%) i               
40-90kHz.

Regeneracja turbosprężarek  Przemysł morski

Maszyny ciężkie

Aeronautyka

Czyszczenie ultradźwiękami jest najszybszym i najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem dla firm regenerujących turbosprężarki 
usuwając nagar i olej niezależnie od wewnętrznie   złożonej 
budowy turbosprężarki. Pozwala  również na oczyszczenie 
wielu turbosprężarek w jednym procesie, co skraca czas mycia 
przynosząc  doskonalsze efekty w porównaniu z tradycyjnymi 
sposobami.
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Modele standardowe Modele standardowe

Standardowe myjki z serii Motor Clean to urządzenia o pojemności od 30 do 8000 litrów, przeznaczone specjalnie do 
czyszczenia, odtłuszczania, usuwania nagarów i wszelkiego rodzaju zanieczyszzeń z części, komponentów i akcesoriów 
motoryzacyjnych.
Wszystkie urządzenia z tej serii od pojemności 75 l wzwyż zawierają platformę nośną w celu ułatwienia załadunku i 
wyładunku części. Opcjonalnie w zależności od zastosowania posiadają systemy filtrowania i uzdatniania środka myjącego.

szeroki asortyment 
dostępny od ręki

Oszczędność Wody73 dB. Max. Szybsze Mycie Nasze częstotliwości

28 kHz (sweep system)
40 kHz (sweep system)
40-90 kHz Multi-częstotliwość
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Modele standardowe Modele standardowe

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Aeronautyka

pojemność : 30 litrów
wymiary wewn : 550 x 300 x 250 mm
wymiary użyteczne kosza : 500 x 250 x 210 mm
wymiary zewn : 670 x 412 x 490 mm
zasilanie : 240 V
element grzewczy : 700W
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 600W (1200W p-p)
moc ultradźwiękowa 600W  (1200W p-p)
Częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
12 piezoelektrycznych  przetworników IBL wysokiej wydajnosci w stali 
tytanowej
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 316, o grubości 2mm
waga 34 kg

pojemność : 50 litrów
wymiary wewn : 600 x 300 x 300 mm
wymiary użyteczne kosza  : 550 x 260 x 225 mm
wymiary zewn : 720 x 420 x 540 mm
zasilanie : 240 V
element grzewczy : 700W
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 700W (1400W p-p)
moc ultradźwiękowa 700W (1400W p-p)
Częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
14 piezoelektrycznych  przetworników IBL wysokiej wydajnosci w stali 
tytanowej
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 316, o grubości 2mm
waga 40 kg

pojemność : 75 litrów
wymiary wewn : 700 x 350 x 400 mm
wymiary użyteczne kosza : 660 x 330 x 290 mm
wymiary zewn : 860 x 510 x 900 mm
zasilanie : 240 V
element grzewczy : 1350W
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 800W (1600W p-p)
moc ultradźwiękowa 800W (1600W p-p)
częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
16 piezoelektrycznych  przetworników IBL wysokiej wydajnosci w stali 
tytanowej
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 316, o grubości 2mm
waga 71 kg

MOT-30 - 30 litrów

MOT-50 - 50 litrów

MOT-75 - 75 litrów

pojemność : 75 litrów
wymiary wewn ( bez dodatkowego zbiornika)  : 652 x 420 x 468 mm
wymiary użyteczne : 620 x 325 x  240 mm
wymiary platformy : 620 x 325 mm
wymiary zewn : 1034 x 650 x 905 mm
zasilanie : 240 V
element grzewczy : 2250W
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 800W (1600W p-p)
1 zanurzeniowy emiter o mocy 800W(1600W p-p) ze stali inox. AISI 316, 2 mm
Emiter zawiera 16 piezoelektrycznych przetworników IBL wysokiej wydajnosci w 
stali tytanowej
moc ultradźwiękowa 800W (1600W p-p)
częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania
maksymalna ładowność platformy :  30 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 130 kg

pojemność : N 150 litrów
wymiary wewn (bez dodatkowego zbiornika) : 700 x 510 x 540 mm
wymiary użyteczne : 670 x 415 x 314 mm
wymiary platformy : 670 x 415 mm
wymiary zewn : 1120 x 730 x 920 mm
zasilanie : 240 V/ 400 V
element grzewczy : 3500W dla 240 V i 3750W dla 400W
moc ultradźwiękowa 1700W (3400 p-p)
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 1700W (3400W p-p)
1 zanurzeniowy emiter o mocy 1700W(3400W p-p). Emiter zawiera 34 
piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania
i poruszania
maksymalna ładowność platformy : 60 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 175 kg

pojemność : N 300 litrów
wymiary wewn (bez dodatkowego zbiornika): 900 x 650 x 640 mm
wymiary użyteczne : 850 x 495 x 360 mm
wymiary platformy : 850 x 495 mm
wymiary zewn : 1340 x 890 x 1020 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 7000W
moc ultradźwiękowa 3000W (6000W p-p)
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 3000W (6000W p-p)
2 zanurzeniowe emitery każdy o mocy 1500W/3000W 6000W p-p). Każdy emiter 
zawiera 30  piezoelektrycznzch przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali 
tytanowej
częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania
makszmalna ładowność platformy : 250 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 300 kg

MOT-75N - 75 litrów

MOT-150N - 150 litrów

MOT-300N - 300 litrów

Remonty silników 
spalinowych

Naprawa skrzyń 
biegów

Aeronautyka

Maszyny 
ciężkie

Szlifowanie

przemysł morski

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Remonty silników 
spalinowych

Naprawa skrzyń 
biegów

Aeronautyka

Maszyny 
ciężkie

Szlifowanie

przemysł morski

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Aeronautyka

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Aeronautyka

Warsztat 
samochodowy

Naprawa pomp 
wtryskowych i 

wtryskiwaczy diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Aeronautyka
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Modele standardowe Modele standardowe

pojemność :  400 litrów
wymiary wewn (bez dodatkowego zbiornika) :1100 x 650 x 690 mm
wymiary użyteczne : 1050 x 495 x 415 mm
wymiary platformy : 1050 x 495 mm
wymiary zewn : 1540 x 890 x 1070 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 7000W
moc ultradźwiękowa 3400W (6800W p-p)
1 generator ultradźwięków o mocy wyjściowej 3400W (6800W p-p)
2 zanurzeniowe emitery każdy o mocy 1700W/3400W 6800W p-p). Każdy emiter zawiera 34 
piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza : 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania
makszmalna ładowność platformy : 250 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 320 kg

pojemność : N 600 litrów
wymiary wewn (bez dodatkowego zbiornika) :1300 x 800 x 665 mm
wymiary użyteczne : 1240 x 636 x 415 mm
wymiary platformy : 1240 x 636 mm
wymiary zewn : 1770 x 1040 x 1070 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 9000W
moc ultradźwiękowa 5100W (10200W p-p)
2  generatorz ultradźwięków o mocy wyjściowej 5100W (10200W p-p)
3 zanurzeniowe emitery każdy o mocy 1700W/5100W 10200W p-p). Każdy emiter zawiera 34 
piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania,załadunku i wyładunku
makszmalna ładowność platformy : 350 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 400 kg

pojemność :  1000 litrów
wymiary wewn :1500 x 900 x 860 mm
wymiary użyteczne : 1400 x 720 x 560 mm
wymiary platformy : 1400 x 720 mm
wymiary zewn wraz ze zbiornikiem dodatkowym i szafą z generatorami : 2666 x 1326 x 1100 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 12000W
moc ultradźwiękowa 6800W (13600W p-p)
2 generatory ultradźwięków o mocy wyjściowej 6800W (13600W p-p)
4 zanurzeniowe emitery każdy o mocy 1700W/6800W 13600W p-p). Każdy emiter zawiera 34 
piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania,załadunku i wyładunku
maksymalna ładowność platformy : 750 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 550 kg

pojemność : 2000 litrow
wymiary wewn : 1750 x 1100 x 1080 mm
wymiary użyteczne : 1650 x 910 x 800 mm
wymiary platformy : 1650 x 910 mm
wymiary zewn wraz ze zbiornikiem dodatkowym i szafą z generatorami : 3025 x 1580 x 1323 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 18000W
moc ultradźwiękowa 10200W (20400W p-p)
3 generatory ultradźwięków o mocy wyjściowej 10200W (20400W p-p)
6 zanurzeniowych emiterów każdy o mocy 1700W/10200W 20400W p-p). Każdy emiter 
zawiera 34 piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania,załadunku i wyładunku
maksymalna ładowność platformy : 1000 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 1250 kg

pojemność :  3000 litrów
wymiary wewn : 2050 x 1200 x 1240 mm
wymiary użyteczne : 1930 x 990 x 880 mm
wymiary platformy : 1930 x 990 mm
wymiary zewn wraz ze zbiornikiem dodatkowym i szafą z generatorami  : 3496 x 1725 x 1465 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 24000W
moc ultradźwiękowa 13600W (27200W p-p)
4 generatory ultradźwięków o mocy wyjściowej 13600W (27200W p-p)
8 zanurzeniowych emiterów każdy o mocy 1700W/13600W 27200W p-p). Każdy emiter 
zawiera 34 piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 2,5 mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania,załadunku i wyładunku
maksymalna ładowność platformy : 1500 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 1850 kg

pojemność :  4000 litrów
wymiary wewn :2400 x 1500 x 1260 mm
wymiary użyteczne : 2340 x 1320 x 880 mm
wymiary platformy : 2340 x 1320 mm
wymiary zewn wraz ze zbiornikiem dodatkowym i szafą z generatorami : 2700 x 1920 x 1558 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 30000W
moc ultradźwiękowa 20400W (40800W p-p)
6 generatorów ultradźwięków o mocy wyjściowej 20400W (40800W p-p)
12 zanurzeniowych emiterów każdy o mocy 1700W/20400W 40800W p-p). Każdy emiter 
zawiera 34 piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 3 mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania, załadunku i wyładunku
maksymalna ładowność platformy : 2000 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 2800 kg

MOT-400N - 400 litrów MOT-2000N - 2000 litrów

MOT-600N - 600 litrów MOT-3000N - 3000 litrów

MOT-1000N - 1000 litrów MOT-4000N - 4000 litrów
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Modele standardowe Tabela zastosowania dla poszczególnych sektorów

pojemność :  8000 litrów
wymiary wewn :3000 x 2160 x 1500 mm
wymiary użyteczne : 2900 x 1900 x1180 mm
wymiary zewn : 3833 x 2435 x 1800 mm
zasilanie : 400 V
element grzewczy : 60000W
moc ultradźwiękowa 34000W (68000W p-p)
10 generatorów ultradźwięków o mocy wyjściowej 34000W (68000W p-p)
20 zanurzeniowych emiterów każdy o mocy 1700W/34000W 68000W p-p). Każdy emi-
ter zawiera 34 piezoelektryczne przetworniki IBL wysokiej wydajnosci w stali tytanowej
częstotliwość robocza: 40kHz z systemem sweep ±2%
zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304, o grubości 3 mm
wzmocniona platforma pneumatyczna do zanurzania i poruszania, załadunku i 
wyładunku
maksymalna ładowność platformy : 2000 kg
zintegrowany zbiornik zewnętrzny do oddzielania zanieczyszczeń i oleju
opcjonalnie system filtracji  dla szlamu i osadów
waga 3500 kg

MOT-8000 - 8000 litrów

Tabela: specyfikacje i typy myjek serii     Motor Clean

Urządzenie Pojemność
Wymiary 

wewnętrzne (mm)
Moc ultradźwiękowa Częstotliwość Moc grzewcza

Nośność 
platformy 

(kg)

Wymiary kosza i 
platformy (mm)

System 
przepływu 

wody

MOT-30 30L 550 x 300 x 250 600 W (1200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 700 W — 500 x 250 x 210 —

MOT-50 50L 600 x 300 x 300 700 W (1500 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 700 W — 550 x 260 x 225 —

MOT-75 75L 700 x 350 x 400 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 900 W — 680 x 330 x 290 —

MOT-75N 75L 652 x 420 x 468 800 W (1600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 2250 W 30 kg 620 x 325

MOT-150N 150L 700 x 510 x 540 1700 W (3400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 3500 W/3750W 60 kg 670 x 415

MOT-300N 300L 900 x 650 x 640 3000 W (6000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7000 W 250 kg 850 x 495

MOT-400N 400L 1100 x 650 x 690 3400 W (6800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 7000 W 250 kg 1050 x 495

MOT-600N 600L 1300 x 800 x 665 5100 W (10200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 9000 W 350 kg 1240 x 636

MOT-1000N 1000L 1500 x 900 x 860 6800 W (13600 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 12000 W 750 kg 1400 x 720

MOT-2000N 2000L 1750 x 1100 x 1080 10200 W (20400 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 18000 W 1000 kg 1650 x 910

MOT-3000N 3000L 2050 x 1200 x 1240 13600 W (27200 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 24000 W 1500 kg 1930 x 990

MOT-4000N 4000L 2400 x 1500 x 1260 20400 W (40800 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 30000 W 2000 kg 2340 x 1320

MOT-8000 8000L 3000 x 2160 x 1500 34000 W (68000 p-p) 40 KHz (sweep sys. ±2%) 60000 W * —

Każde urządzenie może zostać skonfigurowane wg zapotrzebowania
*system podnoszenia hydraulicznego 2000-7000 kg.

Remonty silników 
spalinowych

Maszyny 
ciężkie

przemysł morski

Naprawa pomp 
wtryskowych i 
wtryskiwaczy 

diesla

Regeneracja 
turbosprężarek

Remonty 
silników

Naprawa skrzyń 
biegów

Maszyny 
ciężkie

Przemysł 
morskiszlifowanie Aeronautyka

Gł
ow

ice
 cy

lin
dr

ów
, z

aw
or

y, 
tło

ki,
 

blo
ki 

sil
nik

ów
, k

ole
kto

ry,
 fil

try
 

cz
ąs

te
k s

ta
łyc

h

Gł
ow

ice
, z

aw
or

y, 
tło

ki,
 bl

ok
i 

sil
nik

ów
, k

ole
kto

ry,
 al

te
rn

at
or

y

W
ym

ien
nik

i c
iep

ła,
 gł

ow
ice

, 

za
wo

ry,
 tło

ki,
 bl

ok
i s

iln
ikó

w,
 

tu
rb

os
pr

ęż
ar

ki

Po
m

py
 w

try
sk

ow
e, 

ob
wo

dy
 

hy
dr

au
lic

zn
e

W
ym

ien
nik

i c
iep

ła,
 gł

ow
ice

, 

za
wo

ry,
 tło

ki,
 bl

ok
i s

iln
ikó

w,
 

tu
rb

os
pr

ęż
ar

ki

Tu
rb

os
pr

ęż
ar

ki

Sk
rzy

nie
 bi

eg
ów

Po
m

py
 w

try
sk

ow
e

Fil
try

 cz
ąs

te
k s

ta
łyc

h, 
wt

ry
sk

iw
ac

ze
, z

aw
or

y, 
tło

ki,
 

alt
er

na
to

ry
 i i

nn
e

Warsztat 
samochodowy

Polecany 
model

MOT-30

MOT-50

MOT-75

MOT-75N

MOT-150N

MOT-300N

MOT-400N

MOT-600N

MOT-1000N

MOT-2000N

MOT-3000N

MOT-4000N

MOT-8000
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Modele niestandardowe Modele niestandardowe

Oprócz modeli standardowych produkujemy urządzenia na wymiar pod zapotrzebowanie Klienta
Urządzenia te skierowane są do firm ze specjalnymi potrzebami czyszczącymi ( z powodu części przeznaczonych do mycia 
bądź na zapotrzebowanie samego procesu producji). Oprócz czyszczenia mogą one dodatkowo umożliwiać płukanie i 
suszenie. Od samego początku ściśle współpracujemy  z naszymi Klientami tak aby znaleźć  rozwiązanie, najlepiej spełniające 
ich potrzeby i oczekiwnia
Przykłady myjek niestandardowych / dedykowanych

System Ultradźwiękiowy o dużej mocy z trzema  etapami:  czyszczenie, płukanie i osuszenie turbosprężarek.

Urzadzenie wykonane wg wytycznych wewnętrznych 
ZF dla ich fabryki w  Saarbrücken ( Niemcy)

Urządzenie niestandardowe o pojemności 
150 litrów wraz  z systemem recyrkulacji i 
sprawdzania  wymienników ciepła. Tierra Tech 
wraz z  Voith Turbo zaprojektowała  4 modele  o 
pojemności 150, 300, 400 i 600 litrów .

Urządzenie wieloetapowe z etapem płukania na ciepło i suszenia zaprojektowane specjalnie dla mycia pomp wtryskowych.

Mycie ultradźwięowe dwuetapowe o dużej mocy w celu oczyszczenia , pasywacji części silnika.

Sprzęt zaprojektowany  na wymiar  przeznaczony do mycia  wymienników ciepła  z systemem recyrkulacji  wody oraz filtrami do 
zatrzymywania osadów i zanieczyszczeń wewnątrz myjki.

MOT-3X1000 US+A+S: Mycie ultradźwiękowe +  płukanie+ suszenie

MOT-75+AC+S: Mycie ultradźwiękowe+ płukanie na ciepło+ suszenie

MOT-2X150NS + Pasywacja z bąbelkami

MOT-150NS+V
Urządzenie wyprodukowane dla : KBB Gmbh do ich fabryki w Banneitz ( Niemcy)

Urządzenie wyprodukowane dla Diesel Remaned , Sao Paolo, Brazylia
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Środki czyszczące Środki czyszczące

Rodzaj produktu: preparat odtłuszczający
Właściwości: czyszczenie i usuwanie kamienia i nagarów. Należy  
stosować razem z Ultrasonic-A.
Przeznaczenie: stopy żelaza, stal ocynkowana i aluminium.
Stężenie: 3%
Kolor: żółtawy.
Wygląd: Przezroczysta ciecz.

Ultrasonic-7W AlKAliczNy

10kg 25kg 30kg

Rodzaj produktu: preparat odtłuszczający
Właściwości: czyszczenie i usuwanie kamienia, sadzy, tłuszczów, 
olejów i wszelkiego rodzaju zabrudzeń, zapobiegając ich osadzaniu na 
czystych już powierzchniach
Przeznaczenie: Wszystkie rodzaje materiałów i metali (w tym 
aluminium i jego stopów).
Stężenie: 3%
Kolor: Biały.
Postać: Proszek.

Ultrasonic-5P

10kg 25kg 30kg

AlKAliczNy

Rodzaj produktu: Preparat do odtłuszczania i usuwania nagarów
Właściwości: środek o silnych właściwościach odtłuszczających.
Starannie dobrane środki powierzchniowoczynne ułatwiają wnikanie 
produktu do wewnątrz brudu. Opracowany specjalnie do stosowania 
w twardej wodzie, zapobiega wytrącaniu się soli wapnia i magnezu
Przeznaczenie: stopy  żelaza.
Stężenie: 2%
Kolor: Biały.
Postać: Proszek.

Ultrasonic-20

10kg 25kg

AlKAliczNy

Rodzaj produktu: Preparat do odtłuszczania i usuwania nagarów
Właściwości: alkaliczny środek czyszczący przeznaczony do 
odtłuszczania powierzchni stalowych, również do  usuwania  powłok 
fosforanowych.
Preznaczenie: stopy żelaza
Stężenie: 5%
Kolor: Biały.
Postać: Proszek.

Ultrasonic-23

10kg 25kg

AlKAliczNy

Rodzaj produktu: preparat odtłuszczający 
Właściwości: zasadowy preparat odtłuszczający dla żelaza
Przeznaczenie: stopy żelaza
Stężenie: 3-5%
Kolor: biały
Wygląd: proszek

Ultrasonic-22

10kg 25kg

AlKAliczNy

Typ produktu: preparat do usuwania nagaru.
Właściwości: stosowany jako dodatek do preparatów  do 
odtłuszczania
Stężenie: 0,2% - 0,5%
Kolor: Pomarańczowy.
Wygląd: Ciecz

Ultrasonic-A

10kg 25kg 30kg

Typ produktu: Preparat do usuwania nagarów
Właściwości: stosowany jako dodatek do odtłuszczania
Stężenie: 0,2% - 0,5%
Kolor: żółtawy
Wygląd: Ciecz

Ultrasonic-B

10kg 25kg 30kg

zmiękczacz-aktyWator

zmiękczacz-aktyWator

AlKAliczNy
Rodzaj produktu: preparat odtłuszczający
Właściwości: eliminuje osady,  tłuszcze, oleje i wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia, zapobiegając ich osadzaniu na czystych już elementach.
Przeznaczenie: aluminium, stopy żelaza
Stężenie: 3%
Kolor: niebieski.
Wygląd: Przezroczysta ciecz

Ultrasonic-4

10kg 20kg
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Klienci TierraTech®

Rodzaj produktu: zmywacz
Właściwości: na ciepło ma bardzo dużą zdolność usuwania żywic 
syntetycznych, farb,  podkładów, farb na bazie wody
Przeznaczenie: stopy żelaza
Stężenie: 50%
Kolor: Brązowy.
Wygląd: Przezroczysta ciecz

Ultrasonic-54 zMyWAcz

10kg 25kg

Środki czyszczące Klienci

Aluminium DodatekOlej Tłuszcz Nagar FarbaStal
nierdzewna

płytki
elektronicznePlastikStalStężenie w 

wodzie (%)

Sposób użycia Przeznaczenie Usuwane osady Właściwości produktu

Temperatura 
kąpieli

Preparat 
Odtłuszczający

Preparat do 
usuwania nagarów

Preparat 
odrdzewiający

Preparat 
usuwający 

farbę

Środek 
czyszczacy

Tabela : środki czyszczące ze specyfikacją

Ultrasonic-5P 3% 40-80ºC

Ultrasonic-7W 3%** 40-80ºC

Ultrasonic-4 3% 40-80ºC

Ultrasonic-20 5% 40-80ºC

Ultrasonic-B 0,2-0,5%* 40-80ºC

Ultrasonic-A 0,2-0,5%* 40-80ºC

Ultrasonic-54 50% 40-80ºC

Ultrasonic-51 100% 40-80ºC

Uwagi: *musi być stosowany z /w Ultrasonic 7W(3%)
**musi być stosowayny z/w Ultrasonic A (0,5%)

Ultrasonic-23 5% 40-80ºC

Ultrasonic-22 5% 40-80ºC
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Rodzaj produktu: preparat do usuwania farby.
Właściwości: na ciepło posiada unikalne właściwości do usuwania, 
w krótkich okresach czasu, żywic syntetycznych, podkładów,  farb 
proszkowych, farb wodnych i lakierów
Przeznaczenie: aluminium.
Stężenie: 100%
Kolor: żółtawy.
Wygląd: Ciecz.

Ultrasonic-51

10kg 25kg

zMyWAcz
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Tierra Tech® Hiszpania

Parque Empresarial 
Morero Nave 27
39611 Guarnizo, 

cantabria.
Tel (+34) 942 269 543 
Fax (+34) 942 269 544

tierratech@tierratech.com

Tierra Tech® Meksyk

calle oriente 3 - 201.
Fraccionamiento ciudad ind. 

celaya 38010 Guanajuato.
Tel. (+52) 461 612 40 82    
Tel. (+52) 461 161 31 58    
Fax (+52) 461 612 97 82   
mexico@tierratech.mx

Tierra Tech® U.S.A.

Draper Business Park
12227 South Business 
Park Drive, Suite 100

Draper, UT 84020
Tel. (+1) 801 302 2015   

 cell. (+1) 801 244 7126  
sales@tierratech.com    

Tierra Tech® Francja

z.i. St Exupéry 
17 Rue des Genêts 
33700 Mérignac.

Tel. +33 (0) 5 56 24 65 49
Fax. +33 (0) 5 56 24 67 14   

 Mobile +33 (0) 6 50 30 70 76  
contact@tierratech.com    

TierraTech® Polsce 

Rotortech Sp zoo
ul. Załęska 1 / 40-571 Katowice

 tel: +48 508782001 / +48 32 2596081
myjki@rotortech.pl / www.myjultradzwiekami.pl


