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"Cum îmi pot personaliza spălătoria 
auto pentru a oferi clienţilor o 
experienţă ce depăşeşte aşteptările?" 
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"Cine oferă soluţiile pe 
care clienţii mei le 
aşteaptă de la mine?" 
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WashTec oferă răspunsurile pentru afacerea 
dumneavoastră. 

Industria spălătoriilor auto este foarte solicitantă. Nimeni nu ştie asta mai bine ca WashTec. Am revoluţionat piaţa 
spălătoriilor auto - şi am fost liderii acesteia de peste 50 de ani. Folosind o tehnologie de spălare extrem de 
eficientă, substanţe chimice calibrate optim şi servicii complete pentru dvs. ca operator. 

Conceptul nostru este următorul: 
În tot ceea ce facem, nu ne concentrăm doar pe rezultate perfecte. Ci, mai presus de toate, ne concentrăm pe 
oameni. Fiecare spălătorie auto se aşteaptă să cureţe maşinile. Dar pe noi ne interesează Cum: 

Recunoaştem nevoile. 
Deoarece ascultăm cu atenţie dorinţele clienţilor dvs. - şi de asemenea cerinţele dvs. ca operator. 

Satisfacem aşteptările - şi le depăşim. 
Soluţiile noastre sunt orientate în mod consecvent către dorinţele şi aşteptările dumneavoastră - şi chiar le 
depăşesc. 

Susţinem activitatea dumneavoastră. 
Cu o experienţă de spălare auto şi rezultate ce vă vor încânta clienţii - şi îi va converti în clienţi periodici loiali. 

Vă îmbunătăţim profitul. 
CU o tehnologie robustă, cu întreţinere redusă, durabilă şi substanţe de curăţare foarte concentrate - pentru un 
randament maxim cu eforturi minime. 
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SoftLine
2
: Avantaje pentru dumneavoastră 

şi clienţii dumneavoastră. 

Flexibilitate maximă la proiectarea spălătoriei auto pentru a se 
potrivi locaţiei dvs., spaţiului disponibil şi cerinţelor de spălare. 
Cea mai mare calitate şi eficienţă de spălare datorită tehnologiei 
liniare 
Stabileşte standardul pentru personalizare şi diferă semnificativ 
faţă de alte sisteme de transport tip tunel. 
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"Cum îmi pot face activitatea de 
spălătorie auto şi mai profitabilă?" 
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4DIMENSIONS pentru activitatea dvs. de 
spălătorie auto de succes. 
 

Există o spălătorie auto care asigură o spălare bună 
chiar şi la viteze de procesare mari şi care asigură 
uscarea optimă? Care este reglată optim pentru 
condiţiile din locaţia respectivă şi potenţialul de 
spălare şi care se poate adapta la modelul meu de 
afacere? 

Un asemenea sistem de transport tip tunel chiar 
există. SoftLine2. Ca niciun alt sistem, SoftLine2 se 
poate configura pentru a satisface cerinţele ridicate 
ale clienţilor cu privire la calitatea spălării, viteza de 
procesare, uşurinţa de utilizare şi design. Patru 
parametri pe care la WashTec îi considerăm cele 4 
dimensiuni (4DIMENSIONS) pentru spălarea 
modernă a maşinilor. 

Sistemele de transport tip tunel SoftLine2 combină toate 
aceste dimensiuni într-o experienţă de spălare auto ce vă 
impresionează clienţii. Şi chiar şi pe dvs. ca operator, 
deoarece face din activitate de spălătorie auto o afacere 
profitabilă. 
Descoperiţi noile dimensiuni pentru spălarea auto cu 
4DIMENSIONS. Şi folosiţi SoftLine2, care este 
personalizabil pentru modelul dvs. de afacere, pentru a 
garanta satisfacţia maximă a clienţilor - şi succesul dvs. 
în activitatea de spălătorie auto. 

 

4DIMENSIONS pentru orice cerinţă. 
Sistemul 4DIMENSIONS oferă soluţii personalizate pentru fiecare cerinţă. Ca operator, decideţi singur ce parametri sunt importanţi pentru 
dumneavoastră. Iar noi vă garantăm o soluţie ce este adaptată optim pentru nevoile dvs. şi dorinţele clienţilor dvs. 

 

VITEZĂ 

Mai multe spălări 
procesate/h. 

Spălare auto şi finisare 
impresionante. 

CALITATE CONVENABIL 

Mai convenabil pentru 
operatori şi clienţi. 

Idei pentru un aspect 
inconfundabil. 

ASPECT ŞI IMPRESIE 
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Cea mai nouă tehnologie: 

Modulară şi eficientă datorită tehnologiei liniare. 

Sistemele de transport tip tunel SoftLine2. 
• Adaptare optimă la nevoile clienţilor şi condiţiile din locaţie datorită conceptului modular SoftLine

2
 Vario 

• Cu o înălţime şi lăţime de pulverizare de 2,40 m, dvs. şi afacerea dvs. de spălătorie auto sunteţi bine pregătiţi pentru viitor. 
• Folosind o tehnologie liniară inovatoare pentru eficienţă maximă şi cele mai bune rezultate de spălare. 

 
 

 

 

Înălţime 
pulverizare şi 
lăţime spălare de 
2,4 m pe 2,4 m 
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Eficientă şi profitabilă: 

Tehnologia liniară îmbunătăţeşte calitatea de 
spălare acolo unde este necesară. 

Cerinţe importante pentru spălătoria auto: 
• Calitate de spălare optimă în zonele care se murdăresc foarte tare din faţă şi spate 
• Un efort mai mic la pre-spălare 
• Eficienţă datorită lungimii reduse pentru banda transportoare şi o funcţionare economică 

 

Soluţia noastră dovedită: Deplasare liniară pentru o spălare intensivă 
 

Durată de contact prelungită pentru faţă datorită deplasării liniare Durată de contact 
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Eficienţă şi inteligenţă: 

Întotdeauna aproape de conturul optim al 
maşinii. 

Monitorizare permanentă a performanţei rotirii periei pentru urmărirea precisă a conturului vehiculului. 

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 
Urmărire precisă, spălare delicată. 
Datorită controlului electronic pentru alimentarea periei 
Calitate mai mare pentru spălare în faţă şi spate. 
Datorită deplasării periei pe parcursul deplasării liniare. 

 

Şi pentru spălarea laterală Durată de contact prelungită pentru spate datorită deplasării liniare 
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Întreţinere convenabilă, logistică simplă piese 
de schimb. 

Aceiaşi unitate liniară pentru presiune 
ridicată, staţie perii şi staţie de uscare. 
• Ghidaje liniare compacte integrate în cadru. 
• Suport suplimentare folosind două role cu şină. 
• Deplasare robustă prin tehnologia dovedită cu acţionare 
prin frecare. 
• Poziţionare precisă folosind comutatoare de proximitate 
şi profilare specială pentru traseu. 

Cărucior rulant lateral cu întreţinere redusă. 
• Designul accesibil pentru cărucioare simplifică 
întreţinerea 
• Rolele cărucioarelor pot fi înlocuite rapid şi uşor. 
• Se pot prevedea opţional şi capace. 

Tehnologie cu transmisie prin frecare cu 
întreţinere redusă. 
• Sistemele de deplasare liniară şi transversală sunt 
prevăzute cu aceiaşi transmisie prin frecare. 
• Designul accesibil pentru cărucioare simplifică 
întreţinerea 
• Nu este necesară lubrifierea. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Tehnologie robustă şi dovedită cu acţionare prin frecare. 

Durată mare de funcţionare şi întreţinere uşoară fără lubrifiere. 

Adaptarea sincronizată a tuturor unităţilor la viteza curelei. 

Calitate mare de spălare chiar şi la o viteză de procesare mare. 
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Tehnologie liniară: 

Folosită în toate procesele de spălare. 
 

Deplasare liniară şi urmărirea conturului cu 
presiune ridicată. 

Deplasare liniară şi urmărirea conturului 
cu peria de plafon. 

 
 

Deplasare liniară şi urmărirea conturului cu 
periile laterale. 

Deplasare liniară şi urmărirea conturului cu 
uscătorul de plafon. 

 Toate filmele privind tehnologia noastră liniară sunt disponibile 
pentru vizionare la www.washtec-uk.com 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Logistică simplă piese de schimb. 

Prin folosirea de piese identice pentru staţiile de perii, de presiune ridicată şi de uscare. 

O activitate de spălătorie auto mai intensă datorită tehnologiei liniare eficiente. 

Viteză de procesare mai mare pentru aceiaşi amprentă la sol şi o calitate de spălare ridicată consecventă. 
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Zonă de pre-spălare: Primul pas 
pentru vehicule mai curate. 



WashTec SoftLine
2 PRE-SPĂLARE MANUALĂ CALITATE 

 

Elimină eficient mizeria: Modulul nostru robust de pre-spălare cu presiune ridicată. 
• Staţia de pre-spălare atrăgătoare realizată din componente din oţel inox atrage clienţii. 
• Pre-curăţare precisă - cum ar fi, îndepărtarea resturilor de insecte din faţa maşinii - asigură un rezultat de 
spălare perfect. 

• Toate componentele sunt proiectate pentru utilizare intensă cu funcţionare continuă. Modul pompă de 
presiune ridicată, sistem giroscopic dublu de plafon din oţel inox, tije de pulverizare pentru pre-spălare cu presiune ridicată şi 
substanţe chimice. 
• Funcţia de protecţie la îngheţ poate fi integrată opţional. 

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Rezultate de spălare optime, clienţi şi mai mulţumiţi. 

Prin îndepărtarea prafului dificil şi a mizeriei de pe drum în special în zonele critice. 

Viteză mai mare de procesare. 

Datorită manipulării uşoare folosind giroscopul de plafon şi unităţile de presiune ridicată durabile. 



CONVENABIL SPĂLARE AUTOMATĂ WashTec SoftLine
2 

Spălare automată: 

Pas cu pas pentru rezultatul de spălare perfect. 
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Terminal operator: Control simplu şi rapid 
pentru spălătoria auto. 

Tastatură cu membrană CP2. 
• Introducerea programelor de spălare şi controlul manual al 
sistemului folosind tastatura cu membrană rezistentă. 
• Mesajele de stare şi de eroare sunt afişate pe un ecran cu 4 
linii. 
• Pentru plăţile fără numerar terminalul poate să fie prevăzut cu o 
cititor opţional pentru carduri wireless. 

Terminal tactil CP5: Utilizare intuitivă folosind 
interfaţa grafică utilizator. 
• Terminalul tactil poate fi utilizat intuitiv şi uşor folosind interfaţa 
grafică utilizator. 
• Operarea spălătoriei auto şi configurarea parametrilor sistemului 
(ca preţuri, intervale de funcţionare etc.) sunt ambele efectuate 
prin folosirea interfeţei utilizator extrem de simplificate. 
• Monitorizarea evenimentelor şi contorul programelor de spălare 
sunt integrate în panoul de control. 
• Activare cu carduri wireless sau introducerea unui cod 
• Unităţile individuale ale sistemului pot fi controlate separat 
pentru ajustare prin intermediul meniului. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Adaptare optimă pentru operator: 

Datorită ecranului şi elementelor de control proiectate 
clar. 

Viteză mai mare de procesare. 

Datorită funcţionării rapide şi intuitive. 

Repornire rapidă. 

Datorită diagnosticării evenimentelor rapide şi 
precise. 
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Portal de intrare: 

Cartea de vizită a unei spălătorii auto. 

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ CU PORTALURILE MODEL WASHTEC: 

Personalizate optim pentru locaţia dvs. 

Gamă largă de opţiuni de design. 

Mai puţin spaţiu necesar, lungime mai scurtă pentru banda transportoare. 
Numeroase funcţii de spălare (măsurare vehicul, pulverizare, aplicare spumă, pulverizator jante) pot fi 
integrate. 

Aspect unic şi distinctiv. 

Design inteligent: Postere personalizabile cu iluminat led de fundal impresionant 
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Tipuri speciale de vehicul pot fi selectate 
pentru programul de spălare: Inclusiv 
camionete pick-up, decapotabile şi dube. 
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FoamSensation: Factorul uimitor din 
sistemul de transportor tip tunel. 

 

FoamSensation: Spălare cu spumă cu un factor uimitor. 
Completarea perfectă pentru pre-spălarea cu spumă folosită până acum: FoamSensation acoperă tot vehiculul cu o perdea de 
spumă voluminoasă, iluminată colorat. Astfel spălarea maşinii devine o experienţă spectaculoasă. Iluminatul led atrăgător 
transmite senzaţia de prospeţime şi curăţenie. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ CU FOAMSENSATION: 

Experienţă de spălare superbă în programul premium. 

Prin acoperirea completă a vehiculului cu o perdea de spumă continuă. 

Spectacol atrăgător: Personalizabil. 

Prin folosirea iluminatului led de fundal cu culori alternante. 

Modernizare uşoară. 

Instalat ca o unitate separată şi uşor integrabilă în portalul de intrare. 

Integrare simplă şi cu economie de spaţiu în sistemul de transport tip tunel. 

Activare în câteva secunde, chiar şi după o perioadă de aşteptare mare. 
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LightShow: 

Pentru o experienţă de spălare superbă. 

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ CU LIGHTSHOW: 

Experienţă de spălare superbă şi vânzări mai mari. 

Cu iluminatul led atrăgător este mai uşor de văzut din interiorul vehiculului. 

Lumini led de calitate ridicată. 

Proiectate pentru funcţionare intensă în sistemul de transportor tip tunel. 

Flexibilitate pentru conceptul de iluminat. 

Se poate integra în unitatea standard sau combinată şi în staţia cu presiune ridicată sau staţie de perii. 
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Sisteme de transport: 

Încărcare convenabilă şi transport sigur. 

Asistenţă la intrare. 
• Placa de deviere montată pe role ajută şoferii fără experienţă la 
intrarea în spălătoria auto şi le poziţionează maşina în siguranţă 
pe banda transportoare. 

• Rolele de plastic asigură un contact delicat cu anvelopele. 
Rolele sunt disponibile în diferite culori. 
• Pentru a evita riscul de împiedicare, placa de deviere se 
deplasează doar după contactul cu vehiculul. 

Curea de transport realizată din oţel. 
• Protejarea anvelopelor este garantată de plăcile laterale netede 
din plastic cu margini rotunjite. 
• O înălţime deasupra solului de 76 m previne fiabil alunecarea 
roţii prin laterala benzii. 
• Adecvată pentru anvelope cu lăţimea de până la 330 mm. 
• Viteza curelei poate fi ajustată permanent folosind convertizorul 
de frecvenţă. 
• Rolele cu întreţinere redusă permit anvelopelor să se rotească 
pe banda transportoare pentru o curăţare mai intensă. 
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AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Adaptare optimă la nevoile clienţilor şi la locaţie. 

Disponibil ca transportor cu lanţ sau cu plăci. 

Ghidare delicată şi sigură a anvelopelor. 

Ghidaje de plastic în jurul anvelopei. 

Fără coliziuni cu suspensia vehiculului. 

Design compact şi plat. 

Viteză de transfer mare pentru orele de vârf. 

Viteza curelei poate fi ajustată folosind convertizorul de frecvenţă. 

 

Transportor cu plăci din plastic. 
• Protecţia maximă a anvelopelor prin folosirea plasticului. 
• Construcţie robustă datorită lanţului de plastic cu grosimea 
de 22 mm. 
• Înălţimea redusă deasupra solului de doar 60 mm previne 
atingerea curelei de către jantele convenţionale. 
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Tehnologie eficientă cu presiune ridicată: 

Pre-curăţare puternică aproape de conturul 
vehiculului. 

Presiune ridicată eficientă pe orizontală şi pentru zonele din faţă şi spate ale vehiculului. 

 
 

Urmărirea conturului Urmărirea conturului şi deplasare liniară 

• Presiune ridicată eficientă datorită jetului cu presiune ridicată rotativ ce urmează îndeaproape conturul vehiculului. 
• Performanţă maximă, în special în zonele din faţă şi spate cu deplasarea liniară a staţiei de presiune ridicată. 
• Niveluri de presiune 16/70 bar. 

 



WashTec SoftLine
2 SPĂLARE AUTOMATĂ CALITATE 

Presiune ridicată cu duze jet deplasabile - BPS. 
• Duzele cu jet BPS oscilează în sus şi jos pentru a asigura acoperirea optimă a pragurilor, jantelor, lateralelor şi plafonului maşinii. 
• O mişcare pendulară laterală a duzelor asigur curăţarea eficientă a vehiculului în faţă şi spate. 

 

Spălare sub maşină cu presiune ridicată. 

• Unitatea de spălare sub maşină 
îndepărtează depunerile de sare şi praf de pe 
şasiu. 
• 22 de jeturi de apă montate încastrat curăţă 
sub maşină iar două duze înclinate orientate 
spre exterior curăţă suplimentar aripile. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Adaptare optimă la nevoile clienţilor şi la locaţie. 

Sunt disponibile diferite sisteme cu presiune ridicată pentru fiecare cerinţă. 

Mai puţin spaţiu necesar, lungime mai scurtă pentru banda transportoare. 

Datorită designului compact şi urmăririi eficiente a conturului maşinii. 
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Spălare roţi şi praguri: 

Curăţare pentru zonele critice. 

Aplicare intensivă a substanţelor chimice pe roţi. 

 
 

Pulverizator profesional pentru jante. 
• Aplicarea substanţelor chimice pe jantă cu 4 
duze de pulverizare rotative. 
• Alimentat de HydroMinder cu o pompă cu 
membrană pentru o putere de pulverizare de până 
la 27 l/min. 

Curăţare cu spumă pentru jante. 
• Aplicarea substanţelor chimice pe 
jantă sub formă de spumă. 
• Opţional cu iluminat led. 

 

Presiune ridicată eficientă pe jante prin folosirea TurboNozzles. 
• TurboNozzles: Jeturi puternice cu presiune ridicată cu rotire până la 2000 rpm. 
• Acoperire optimă la presiune ridicată pentru zona pragurilor şi jantelor. 
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Unitate de spălare longitudinală roţi 
şi praguri. 
• Roţile şi pragurile sunt curăţate cu un singur 
dispozitiv. 
• Acoperire 100% pentru roată chiar şi în cazul 
jantelor mari cu o maşină rotativă de 2,5 m. 
• Se poate instala sub periile de plafon pentru 
economie de spaţiu. 
• Opţional cu presiune ridicată. 

Unitate de spălare roţi cu 
deplasare. 
• Spălare intensă a jantelor roţilor cu peria disc 
rotativă ce se deplasează în lungul maşinii 
pentru mai mult de 1 m. 
• Reglare automată în funcţie de viteza 
transportorului. 
• Se poate instala sub periile de plafon pentru 
economie de spaţiu. 
• Opţional cu presiune ridicată. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Adaptare optimă la nevoile clienţilor şi la locaţie. 

Sunt disponibile diferite unităţi de spălare pentru roţi şi praguri pentru diferite cerinţe. 

Calitate mare de spălare chiar şi pe jante. 

Datorită interacţiunii optimizate a substanţelor chimice, presiunii ridicate şi periei de spălare. 
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Staţie perii: Pentru cele mai bune rezultate 
de spălare şi uscare. 

 

Staţie de perii SoftLine2 Vario: Modulară şi flexibilă pentru o capacitate de procesare maximă. 
• Datorită conceptului modular Vario, periile de plafon şi laterale pot fi combinate flexibil pentru a satisface cerinţele 
unei anumite locaţii sau nevoile clienţilor. 
• În funcţie de vitezele de deplasare necesare, pot fi selectate căi de deplasare liniară pentru periile laterale între 450 şi 
1250 mm. 
• Construcţia cadrului este galvanizată la cald şi vopsită electrostatic sau disponibilă cu construcţie din oţel inox. 
• Cadrul este disponibil la alegere în 18 culori standard; alte culori sunt disponibile pentru o taxă suplimentară. 

 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Calitate mare şi o spălare delicată a maşinilor chiar şi la o viteză de procesare mare. 

Datorită implementării sistematice a tehnologiei liniare în staţia de perii. 

Adaptare flexibilă şi optimă la nevoile clienţilor şi la locaţie. 

Datorită designului modular conform conceptului SoftLine2 Vario. 
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Staţie perii SLX: Pentru viteză de procesare maximă. 
Această staţie de perii este proiectată pentru viteză. Secvenţa de spălare foloseşte un tip nou de concept, în care periile laterale 
acţionează ca perii individuale ce se deplasează independent în jurul vehiculului. Acest lucru reduce cursa periilor laterale şi asigură un 
proces mai silenţios. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Calitate mare şi o spălare delicată a maşinilor chiar şi la o viteză de procesare mare. 
Datorită implementării sistematice la viteze mari ale curelei (până la 13 m/min). 
Fiecare perie laterală curăţă complet 2 zone ale vehiculului. 
Suprapunere centrală completă. 
Nu este necesară schimbarea direcţiei de rotaţie. 
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Perii de spălare: Materialul adecvat pentru 
o spălare delicată a maşinii. 

 

SofTecs: Extrem de delicat şi durabil. 
• SofTecs este materialul adecvat pentru o spălare cu adevărat delicată a maşinii. Acesta va creşte rata de revenire şi 
va atrage clienţi noi. 
• SofTecs păstrează vopseaua maşinii strălucitoare şi nu lasă semne de depuneri pe vehicule. 
• Materialul de spălare este extrem de durabil. 
• 90% din toate spălătoriile auto noi WashTec sunt livrate cu SofTecs. 

 

Textil: Robust şi fiabil pentru fiecare aplicare. 
• Materialul textil este un material de spălare alternativ pentru SofTecs. 
• Benzile înguste de pânză sunt moi şi asigură rezultate de spălare excelente. 
• Materialul textil este robust şi rezistent. 
• Flexibilitatea acestuia facilitează curăţarea fiabilă pentru toate modelele de vehicule populare. 

Materialele convenţionale din polietilenă (PE) sunt în continuare disponibile. 
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Perii laterale cu înclinare: 

Spălare optimă pentru toate zonele vehiculului. 
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ShineTecs® - o idee strălucită: 

Adăugată la staţia de lustruire pentru un 
efect maxim. 

 

ShineTecs: Protecţia vopselei cu "efectul reparator". 
• ShineTecs umple micro-denivelările din vopseaua vehiculului 
• Aplicarea uşoară întăreşte stratul de lac, producând un luciu strălucitor. 
• Aplicată periodic, ShineTecs face curăţarea maşinii mai eficientă, deoarece apa curge pe suprafaţă mai rapid iar 
mizeria se lipeşte mai puţin. 

 

ShineTecs® - cum funcţionează: 
1. La utilizarea zilnică, apar mici micro-denivelări în suprafaţa vopselei, prevenind reflectarea maximă a luminii. Vopseaua devine 
mată. 

2. La spălarea cu ShineTecs, formula sa unică acril-ion umple aceste denivelări din vopsea cu un film protector cu efect de durată. 

3. Noua acoperire devine mai puternică cu fiecare spălare iar vopseaua maşinii va străluci în curând ca nouă. Acesta este "efectul 
de strălucire şi reparare" unic al ShineTecs. ShineTecs® - o idee strălucită. 
 

Avantajele ShineTecs®: 
• "Efect de strălucire şi reparare" 
• Strălucire impresionantă 
• Formulă acril-ion unică 
• Aromă plăcută de iasomie 

Avantaje dumneavoastră: 
• Sporirea loialităţii clienţilor. 
• Atragerea de clienţi noi. 
• Generaţi vânzări mai mari cu preţuri de spălare 
mai mari. 
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ShieldTecs - a doua piele. 

Pulverizată înainte de uscare pentru un efect 
optim. 

 

ShieldTecs® - vopseaua dvs. o va adora. 
Chiar şi cea mai bună vopsea nu este protejată de toate efectele mediului - de aceea ShieldTecs a fost dezvoltată ca un tratament 
tip ceară. Spălarea unei maşini cu ShieldTecs generează un strat protector cu efect de durată peste suprafaţa vopselei, ajutând la 
menţinerea valorii vehiculului. 

Avantajele ShieldTecs®: 
• Protecţie de durată pentru vopsea. 
• Efect senzaţional de mărgele. 
• Polimer unic avansat. 

Cum funcţionează: 

ShieldTecs conţine un polimer avansat cu 
tehnologia unică OMP. În timpul spălării maşinii, 
asigură o etanşare fără precedent a suprafeţei 
pentru a proteja vopseaua ca o a doua piele. 

Protejează vopseaua de efectele agresive ale 
mediului cum ar fi razele ultraviolete, insectele şi 
ploaia acidă. Bucuraţi-vă de efectul senzaţional 
de mărgele. 
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Uscătoare cu suflantă: 

Eficiente şi economice. 

 

Tehnologie liniară: Rezultate de uscare optimizate. 
• Combinarea flexibilă de uscătoare de plafon şi laterale cu versiunile "urmărire contur" sau "urmărire contur şi 
deplasare liniară". 
• Urmărirea conturului pentru uscătoarele de plafon suspendate cu o duză fixă sau rotativă permite uscarea aproape de 
vehicule - pentru rezultate de uscare optime. 
• Un consum de energie cu până la 40% mai scăzut comparativ cu sistemele fără tehnologia liniară cu urmărirea 
conturului. 
• Sistemul de ridicare cu curea dublă cu monitorizarea ruperii curelei pe fiecare parte asigură o funcţionare extrem de 
fiabilă. 
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AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Uscare economică, costuri de funcţionare reduse. 

Datorită apropierii uscătorului de plafon cu suflantă de conturul vehiculului. 

Uscare laterală îmbunătăţită chiar şi pentru vehiculele înalte. 

Efect integral datorită geometriei special adaptate pentru duza de plafon. 

Uscare îmbunătăţită în zona posterioară. 

Prin mişcarea accelerată a duzei de plafon în zona posterioară. 

 

Eficienţă maximă datorită uscătorului de plafon pendulant 

Pendulare la 100 de grade 

Principiul: Uscătorul de acoperiş urmăreşte conturul 
respectivei maşini precis şi aproape. 

Efect integral pentru uscare laterală îmbunătăţită de duza de plafon. 

Cea mai mare eficienţă pentru costuri de energie reduse. 
mare Cost de energie în € 

Până la 40% 
economie de 
energie 

mic Ani 

Uscător convenţional cu putere suflantă de 45 kW  
Uscător WashTec cu putere suflantă de 27 kW 
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Uscător cu perii cu perii extra moi. 
• Uscătorul cu perii textile este instalat ulterior uscătorului cu 
suflantă pentru a usca aproape perfect vehiculele. 
• Uscătorul cu perie se deplasează la unison cu vehiculul, 
prelungind timpul de uscare şi îmbunătăţind rezultatele de uscare. 
• Periile de plafon şi laterale realizate din material textil moale 
asigură eficient un efect de lustruire uscată peste tot pentru a 
asigura rezultate de uscare ce satisfac şi cele mai stringente 
standarde. 
• Se poate alege între două materiale textile. 
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Uscător cu pânză rotativ. 
• Uscătorul cu pânză rotativ poate fi instalat ca un 
uscător suplimentar după uscătorul cu suflantă. 
• Uscătorul este disponibil ca o versiune înclinată 
cu 50 de benzi de pânză sau ca o versiune dreaptă 
cu 45 de benzi de pânză. 
• Benzile de pânză sunt suspendate de console de 
montare solide, putând fi înlocuite rapid şi uşor. 
• Benzile de pânză ce şterg lateral peste vehicul 
îndepărtează delicat picăturile reziduale. 

Uscător cu pânză pendulant. 
• Uscătorul cu pânză pendulant este utilizat ca un 
uscător suplimentar după uscătorul cu suflantă. 

• Acesta este folosit pentru uscarea suprafeţelor 
orizontale. 
• Uscătorul este disponibil opţional cu o bază şi 64 
de benzi de pânză sau cu două benzi cu acţionare 
în direcţii opuse şi 128 de benzi de pânză. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Rezultate de uscare optime, chiar şi pentru cele mai stringente cerinţe. 

Datorită materialelor periilor absorbante, moi, şi prietenoase cu vopseaua. 

Pentru clienţi mai fericiţi. 

Datorită unei uscări vizibile instantaneu, aproape perfecte. 
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Semafor temporizat: Pentru o ieşire sigură. 

Semafor temporizat. 
• Semaforul led prezentat este realizat cu o 
carcasă atrăgătoare din oţel inox ce se aprinde 
în diferite culori. 
• La finalul experienţei de spălare, clienţii 
spălătoriilor auto sunt informaţi constant cu 
privire la timpul rămas, în secunde, înainte de a 
putea să părăsească banda transportoare. 
• Acest lucru încurajează clienţii să plece rapid şi 
reduce numărul de opriri ale transportorului 
datorită aplicării protecţiei la coliziune. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ 
CU SEMAFORUL TEMPORIZAT: 

Mai puţine opriri ale transportorului, 
viteză de procesare mai mare. 
Datorită riscului redus de coliziune şi al 
ieşirii temporizate. 
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Sisteme de informare pentru clienţi. 

 
 

Coloană de informare: Impresionaţi clienţii cu un 
design atrăgător. 
• Coloană de informare din oţel inox de calitate ridicată. 
• Panou frontal proiectat individual cu un poster mare. 
• Atrăgător şi impresionant cu iluminarea led de fundal completă. 

Coloană de programe. 
Opţiune cu 6 feţe definite pentru afişarea programului de 
spălare selectat. 
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Opţiuni spălătorie auto personalizată: 
Flexibilitate pentru o adaptare optimă a activităţii 
dvs. de spălătorie auto. 

 

Pre-înmuiere 
Timp aşteptare 

Presiune 
ridicată 

Perie Spălare Lustruire 
Ceară 
Scurgere 

Uscare cu 
suflantă + 
uscare de 
finisare 

Spălare roţi Opţiune cu 
clătire 
osmotică 

• Pentru locaţii cu o viteză de procesare foarte mare. 
• Funcţionare foarte silenţioasă datorită periilor laterale ghidate individual. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 
Flexibilitate maximă pentru adaptarea optimă şi modernizarea locaţiei dvs. 
Datorită designului modular al sistemelor SoftLine2. 
Realizarea rapidă a conceptului de spălătorie auto în conformitate cu ideea dvs. 
Folosind configuraţiile preselectate de transport tip tunel de la SoftLine2. 

 

SoftLine2 Xpress Pro 

Sistem expres cu o lungime a curelei transportoare începând cu 42 m. 

SoftLine
2
 Xpress Pro cu o lungime a curelei 

transportoare de 46 m. 

• Viteză de procesare maximă împreună cu un sistem POS dublu şi staţii de aspirator interior. 

• Cerinţe reduse de personal datorită aplicării substanţelor chimice optimizate pentru proces şi presiunii ridicate cu 
urmărirea conturului. 

SoftLine2 SLX 

Sistem cu perii laterale cu ghidare individuală, pentru lungimi ale transportorului 
începând cu 45 m. 

SoftLine
2
 SLX cu o lungime a curelei 

transportoare de 50 m. 
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• Adecvată pentru locaţii cu spaţiu mic şi potenţial de spălare mare. 

• O investiţie economică pentru introducerea în activitatea de spălătorie auto. 

 

SoftLine2 Vario 

Sistem modular pentru lungimi ale curelei transportoare de la 16 m la 40 m. 

SoftLine
2
 Vario cu o lungime a curelei transportoare de 34,4 m. 

SoftLine
2
 Vario cu o lungime a curelei transportoare de 24,8 m. 

• Adaptare optimă la locaţia dvs. datorită designului modular. 

• Sisteme adaptate consecvent la viteza benzii transportoare. 

SoftLine2 Compact 

O soluţie ce necesită un spaţiu redus pentru o lungime a curelei transportoare de 11 m. 

SoftLine
2
 Compact cu o lungime a curelei transportoare de 12,9 m. 
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Periferice şi planificare: 

Folosiţi WashTec ca un furnizor de sistem. 

Recuperarea apei. 
Creşterea preţului apei curate şi reglementările legale fac 
recuperarea apei o caracteristică indispensabilă. Doar un sistem 
perfect tehnic pentru recuperarea apei conectat la spălătoria auto 
garantează o calitate mare de spălare şi o eficienţă a costurilor. 
Pentru sistemele sale cu transportor tip tunel, WashTec s-a 
angajat să folosească un filtru de pietriş extrem de robust, ce 
permite o capacitate ideală şi ca urmare o calitate optimă a apei 
pentru toate etapele de dezvoltare. Versiunea FR cu convertizor 
de frecvenţă asigură şi o eficienţă energetică maximă. 

Sistem de filtrare cu pietriş cu curăţare complet automată. 

Substanţe chimice 
Calitatea ridicată de spălare şi uscare se poate obţine doar prin 
folosirea substanţelor chimice adecvate. Nu este vorba doar de 
compoziţia chimică. Alţi factori includ dozarea, timpul de aplicare, 
duritatea apei şi vâscozitatea ţinând cont de compatibilitatea cu 
pompele de dozare. Este necesară o experienţă multidisciplinară 
pentru ca această interacţiune să funcţioneze şi să fie economică 
pentru sistemul cu transportor tip tunel. Vă oferim o gamă largă de 
substanţe chimice proiectate special pentru sistemele cu 
transportor tip tunel pe care le-am dezvoltat, produse de 
subsidiara noastră AUWA. 

Chemie vom hauseigenen Hersteller AUWA 

Staţii cu autoservire. 
Adăugarea staţiilor cu autoservire şi-a dovedit valoarea în 
proiectarea unui centru de spălătorie auto cu un sistem cu 
transportor tip tunel. Oferim soluţii complete dintr-o singură sursă 
şi un portofoliu extins de tehnologii de spălare cu autoservire. 

Staţie de spălare cu autoservire cu concept de culori pentru tije. 

Staţii de aspiratoare 
Asigurarea unui număr suficient de staţii de aspiratoare în centrul 
dvs. de spălătorie auto este o parte importantă a conceptului 
general şi sporeşte comoditatea spălării pentru clienţi. Indiferent 
dacă este vorba de staţii de aspiratoare individuale, aspiratoare 
centralizate, soluţii interioare sau exterioare: Beneficiaţi de 
flexibilitatea şi experienţa noastră la realizarea staţiilor de 
aspiratoare. 

Staţiile de aspiratoare sunt conectate la o unitate centrală. 
 



 

Planificare 
Pentru instalarea cu succes a unui sistem cu transportor tip tunel este important să înţelegem cum 
interacţionează toate unităţile şi să ţinem cont de detalii. Aici sunt mai mulţi factori care joacă un rol: De la 
cel mai bun plan de amplasare la conexiunile de trafic până la proiectarea şi instalarea corectă a 
racordurilor de electricitate şi apă. Cu anii de experienţă pe care îi avem în plan internaţional, vă susţinem 
în planificarea şi punerea în funcţiune a spălătoriei auto - pentru un flux de spălare optim şi o activitate de 
spălătorie auto mai intensă în locaţia dvs. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Utilizarea maximă a potenţialului de spălare din locaţia dvs. 

Datorită anilor de experienţă în planificarea şi punerea în funcţiune a centrelor de 
spălătorie auto. 

Totul integrat. 
Experienţă interdisciplinară pentru perifericele asociate - de la condiţionarea apei la 
aspiratoare. 

WashTec SoftLine
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"Cum pot folosi potenţialul complet al 

activităţii mele de spălătorie auto?" 
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Folosind pachetul complet de servicii de la 
Washtec. 
 

Succesul activităţii spălătoriei dumneavoastră auto 
este decis cu mult înainte de deschiderea acesteia. 
WashTec vă însoţeşte pe durata întregului proces - de 
la planificarea iniţială la finanţare şi desfăşurarea 
activităţii. 

Ca lider de piaţă în industria de spălătorii auto, ştim ce 
este important pentru succesul afacerii dvs. - şi oferă o 
gamă completă de servicii integrate dintr-o singură 
sursă. Ca urmare, SoftLine2 Vario nu oferă doar 
clienţilor dvs. o experienţă complet nouă, ci şi dvs. 

Planificare expert: 

Baza activităţii dumneavoastră de succes. 

Marketing WashTec: 

Idei pentru utilizarea optimă a capacităţii. 
 

Fiecare locaţie de spălătorie este diferită. La fel cum fiecare 
client al spălătoriei auto are nevoi specifice. Vă susţinem la 
selectarea şi configurarea sistemului SoftLine

2
 Vario adecvat 

pentru dvs. La cerere, ne putem ocupa de proiectarea locaţiei şi 
analiza potenţialului. Astfel veţi avea o bază solidă pentru 
activitatea dumneavoastră de succes. 

O activitate de spălătorie auto de succes necesită, printre altele, 
şi un marketing puternic. WashTec vă susţine cu asistenţă şi 
sfaturi utile: De la analiza locaţiei şi a grupului ţintă la dezvoltarea 
unui concept de marketing personalizat până la implementarea sa 
şi analiza performanţei de funcţionare. Vă oferim o varietate de 
materiale publicitare, care vă permit să faceţi o bună impresie 
pentru clienţii noi şi existenţi. WashTec CarWashShop oferă un 
mod convenabil de a vă comanda materialul publicitar. 

 

Servicii financiare WashTec: 

O soluţie de finanţare simplă. 

Întreţinere şi asistenţă: 

Service atunci când aveţi nevoie. 
 

Când este vorba de finanţarea spălătoriei dvs. auto, serviciile 
financiare WashTec reprezintă primul dumneavoastră punct de 
contact. Indiferent dacă este vorba de finanţarea ca leasing sau 
prin credit: Vă asigurăm asistenţă individuală, găsim cea mai 
bună soluţie pentru dvs. şi oferim contracte particularizate precis 
pentru nevoile dvs. Vă ajutăm şi la realizarea unui calcul de 
profitabilitate şi oferim termeni şi condiţii atrăgătoare. 

Timpii morţi reprezintă un consum de timp şi bani. De aceea 
scopul nostru este să asigurăm funcţionarea optimă a facilităţii de 
spălare. Conceptele noastre de întreţinere personalizată asigură 
disponibilitatea constantă a spălătoriei auto. Iar dacă apar 
probleme, reţeaua noastră de service cu peste 200 de angajaţi cu 
experienţă, vehicule de service moderne şi sisteme de gestionare 
online asigură asistenţa perfectă. 

Referinţele noastre sunt dovada: Cu instrumentul 
de calcul dovedit "Renta", putem estima viabil 
potenţialul de spălare. Acest lucru se datorează 
experienţei de ani de zile în domeniul spălătoriilor 
auto. De asemenea, combinăm calculul costurilor 
cu cel al finanţării. Astfel vă putem oferi claritate 
de la început privind modul în care spălătoria auto 
poate fi dezvoltată în locaţie. 

 

Aşa ar putea arăta calculul dvs. de 
profitabilitate: 

Punct zero Potenţial de spălare Spălări 
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Gestionare online spălătorie auto: WashTec 
Plus. 
 

Controlaţi una sau mai multe spălătorii auto din locaţii 
diferite? Cu sistemul de gestionare digitală WashTec 
Plus aveţi toate spălătoriile auto sub control - 
permanent şi de oriunde, convenabil, folosind o tabletă, 
telefon sau computer. Verificaţi funcţionarea normală a 
facilităţilor, verificaţi vânzările sau schimbaţi timpii de 
spălare per program. 

Totul gestionat convenabil din birou, de acasă sau de pe 
drum. Acest lucru previne timpii morţi, problemele pot fi 
eliminate imediat iar activităţile dvs. vor fi optimizate 
dintr-o locaţie centrală. 

 
 

Tabletă Notebook Computer Telefon inteligent 
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Stabiliţi o întâlnire azi şi vizitaţi-ne în Augsburg. 

Vă aşteptăm! 

e-mail: washtec@washtec.de pr tel: +49 (0)821/55 84-0 

 

"Pot testa SoftLine
2
 

direct?" 



Spălătoriile auto sunt cunoscute cu 
numele de WashTec. În toată lumea. 

 

Peste 35000 de instalaţii de spălătorie auto. 

Şoferii din toată lumea spală folosind WashTec - 2,75 milioane de vehicule zilnic. 

Reprezentată în peste 70 de ţări. 

Cei peste 1.800 de angajaţi ne ajută să formăm viitorul activităţii de spălare auto, aceştia incluzând 
600 de tehnicieni de service. 

Lideri în inovaţie de peste 50 de ani. 

Am stabilit standardele în domeniul spălării maşinilor - şi determinăm proactiv progresul pieţei. 

Substanţe chimice de spălare brevetate de la AUWA. 

Adaptate perfect pentru sistemele noastre şi cerinţele operatorilor şi clienţilor finali. 
 

 
 

 

 

www.washtec-uk.com 

Sistemele tehnologice WashTec şi substanţele de 
spălare sunt conforme cu VDA. 

WashTec Cleaning Technology GmbH I Argonstrasse 7 | 86153 Augsburg, Germania 
Tel +49 821 55 84-0 I Fax: +49 821 55 84-1410 


