Sisteme de spălare vehicule
comerciale

"Cum pot curăţa vehiculele comercial în mod
eficient şi economic?"

Uşor: Cu sistemele noastre avansate de
spălare pentru vehicule comerciale.

www.washtec-uk.com
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Sisteme de spălare vehicule comerciale

"Cine oferă soluţiile pe
care clienţii mei le
aşteaptă de la mine?"
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INTRODUCERE

WashTec vă oferă răspunsurile pentru afacerea
dumneavoastră.
Activitatea de spălare pentru vehicule comerciale este una dificilă pentru exportatori, companii de transport şi
spălătorii auto. Nimeni nu ştie asta mai bine ca WashTec. Ca inventatori ai spălătoriei auto tip portal, am
revoluţionat piaţa spălătoriilor auto şi am continuat să fim liderii acesteia de peste 50 de ani. Oferim o tehnologie
de spălare extrem de eficientă, substanţe chimice adaptate şi servicii complete pentru dvs. ca furnizor.
Abordarea noastră:
În tot ceea ce facem, nu ne concentrăm doar pe rezultate perfecte - ne concentrăm şi pe oameni. Toată lumea se
aşteaptă la un vehicul comercial curat de la orice sistem de spălare pentru vehicule comerciale. Noi considerăm
că experienţa este mult mai importantă.
Recunoaştem nevoile.
Deoarece ascultăm cu atenţie dorinţele clienţilor - la fel de mult cum ascultăm nevoile dvs. ca exportator,
companie de transport sau ca operator.
Satisfacem aşteptările, şi le depăşim.
Soluţiile noastre sunt bazate ca urmare pe cerinţele şi aşteptările dumneavoastră - şi chiar le depăşesc.
Susţinem activitatea dumneavoastră.
Cu rezultate ce vă vor încânta pe dvs. şi clienţii dvs. Ca expeditor sau companie de transport, un vehicul curat
este vasul amiral al companiei. Ca o spălătorie auto, veţi atrage clienţi loiali şi veţi genera venituri mai mari.
Vă îmbunătăţim eficienţa.
Cu o tehnologie robustă, cu întreţinere redusă, durabilă şi substanţe de curăţare cu randament mare pentru
venituri maxime cu eforturi minime.
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Precizie, durabilitate şi
curăţenie pentru
dumneavoastră şi clienţii
dumneavoastră.

Utilizare flexibilă:
Indiferent dacă este vorba de camioane, autobuze, dube sau
maşini: Soluţiile noastre sunt adecvate fiecărui tip de vehicul şi
oricărui tip de utilizare - indiferent dacă e vorba de curăţarea
flotei proprii sau activitatea de spălătorie auto.
• Curăţare eficientă:
Rezultate strălucitoare: cu WashTec, performanţa maximă de
spălare este întotdeauna garantată. Rapid, uniform, curat şi
delicat simultan.
• Costuri de operare reduse:
Performanţă de durată ce necesită eforturi reduse de întreţinere.
Datorită componentelor robuste şi manoperei de calitate ridicată,
tehnologia noastră vă economiseşte timp şi bani.
• Control fiabil:
Un cip, multe soluţii: Folosirea tehnologiei cu microprocesoare
pentru controlul maşinii asigură rezultate excelente şi permite
multe opţiuni la programare.

4DIMENSIONS
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"Cum determin sistemul de spălare
adecvat pentru scopurile mele?"
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4DIMENSIONS

4DIMENSIONS pentru alegerea sistemului de
spălare pentru vehicule comerciale.
Există un sistem de spălare pentru vehicule comerciale
ce asigură o curăţare temeinică în mai puţin de şapte
minute? Ce este uşor de folosit şi impresionează cu
rezultate de spălare impecabile? Ce lasă spaţiu pentru
upgrade dacă vor fi necesare mai multe funcţii?
Da, există. Ştim deoarece noi l-am inventat. Cu
sistemele MaxiWash Vario, MaxiWash Vario Tandem şi
MaxiWash Vario Space & Speed, am dezvoltat modele
mai rapide, mai eficiente şi mai flexibile. Acestea
satisfac cele mai stringente cerinţe pe care
dumneavoastră sau clienţii dumneavoastră le puteţi
avea cu privire la calitate, viteză, uşurinţa de utilizare şi
design unic. Patru argumente pe care la WashTec le
descriem ca cele 4 dimensiuni (4DIMENSIONS) pentru
spălarea modernă pentru vehicule comerciale.

MaxiWash Vario cu diferitele sale versiuni combină
toate aceste argumente într-o experienţă de spălare
pentru vehicule comerciale ce vă va încânta atât pe
dumneavoastră deţinător de flotă cât şi pe clienţii
dumneavoastră. De ce? Deoarece face spălarea
pentru vehicule comerciale mult mai rapidă şi mai
eficientă.
Descoperiţi noile dimensiuni ale spălării vehiculelor
comerciale cu 4DIMENSIONS - şi asiguraţi folosirea
sistemelor MaxiWash Vario ca o garanţie pentru cea
mai bună satisfacţie.

VITEZĂ
Spălare. Mai rapidă ca niciodată.

Rezultate de spălare ce
fascinează.

CALITATE

CONVENABIL
Mai confortabil pentru clienţi
satisfăcuţi.

O varietate de idei pentru un
aspect unic.

ASPECT ŞI IMPRESIE

CALITATE
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"Cum rămân satisfăcut de sistemul
meu pentru mult timp?"

Concentraţi-vă pe calitate. În final merită.
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O spălătorie de vehicule comerciale nu este
întotdeauna doar o spălătorie de vehicule comerciale.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru curăţenie: Veţi
observa diferenţele doar când inspectaţi zonele
problemă din jurul şasiului, marginilor plafonului, substructurii sau supra-structurilor - sau observaţi prin
starea vopselei pentru o perioadă mai lungă de timp.

CALITATE

Sistemele de spălare pentru vehicule comerciale de la
WashTec satisfac toate aşteptările şi le depăşesc.
Asigurăm substanţe de spălare foarte eficiente şi cele
mai noi caracteristici tehnice pentru a asigura o
performanţă de spălare ce convinge peste tot.
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Soluţie robustă pentru toate nevoile dvs.

MaxiWash Vario.
•
Mai puţin de şapte minute pentru două cicluri de spălare complete.
•
Portal auto-portant cu perii laterale duble şi o funcţie de suprapunere.
•
Personalizabil conform dorinţelor dvs. - de la modelul de bază la echipamentul ce este proiectat
pentru cele mai stringente dorinţe, în funcţie de dimensiuni şi cerinţe pentru flota dvs. şi dimensiunea
atelierului.
•
Sunt disponibile şi echipamente cu soluţii cu presiune ridicată ca o caracteristică suplimentară.
•
Adecvate pentru expeditori, companii de transport şi spălătorii auto.
•
Disponibile şi ca versiunea MaxiWash Vario Tandem pentru economie de timp mai mare.
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O spălare excelentă începe cu materialele
corecte şi tehnologia adecvată.
Întreţinere redusă.
Rulmenţii transmisiei rotative şi transmisiile pentru alimentarea
periilor aproape nu au nevoie de întreţinere - aşa încât nu este
necesară lubrifierea. Suspensia pentru peria de plafon de
asemenea necesită o întreţinere redusă datorită curelei plate.
Raftul de echipamente robust care activează periile laterale
necesită o întreţinere redusă. Convertizoarele de frecvenţă permit
reglarea continuă a vitezelor de spălare, reducând stresul pentru
rulmenţi şi motor. Acest lucru înseamnă costuri de întreţinere mai
mici pentru dvs.

Componente robuste.
De câte ori sunt implicate forţe mecanice, există riscul apariţiei de
defecţiuni. Acesta este motivul pentru care folosim doar materiale
de cea mai bună calitate. Motoarele etanşe realizate din aluminiu
rezistent sunt dovada execuţiei precise şi asigură o durată de
serviciu mare.

Manipulare sigură.
Şinele e ghidaj sunt prevăzute cu o protecţie la înclinare ce le
face mai puţin vulnerabile la tensiunea mecanică.

Funcţionare delicată.
Folosirea convertizoarelor de frecvenţă garantează o funcţionare
lină şi delicată ca şi o varietate de viteze de spălare. Datorită
tehnologiei cu microprocesor, puteţi alege dintr-o gamă largă de
programe pentru a fi siguri de obţinerea celor mai bune rezultate.
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Curăţare uniformă.
Montarea dublă a periilor laterale în partea de sus şi de jos
asigură o presiune superficială constantă, fermă şi permite o
ghidare uniformă a periilor. Astfel, rezultatele de spălare sunt
îmbunătăţite considerabil. Funcţia de suprapunere centrală în faţă
şi spate asigură cea mai bună curăţare, fără benzi.

Urmărirea optimă a contururilor.
Poziţionarea periilor este detectată de senzorii de proximitate fără
contact cu capacităţi de diagnosticare. Datorită controlului
electronic complet pentru presiunea aplicată de periile de contur,
contururile fiecărui vehicul individual pot fi urmărite perfect pentru rezultate de spălare optime.

Pentru toate tipurile de vehicule.
Putem furniza programe de spălare complet automate pentru
curăţarea exterioară a camioanelor, semi-trailerelor şi trailerelor şi
pentru autobuze, rulote, dube şi maşini. Pentru alte tipuri de
vehicule cu contururi variate, sunt opţional disponibile programe
speciale. Vă putem furniza şi programe pentru clădiri mici sau
pentru spălare staţionară cu conducere, dacă nu aveţi mult spaţiu
disponibil. La cerere pot fi dezvoltate şi programe individule.

Pre-curăţare eficientă.
Tija de pulverizare este cea care garantează o pre-curăţare
eficientă. Aceasta aplică agenţi de curăţare speciali pentru
îndepărtarea mizeriei dificile.
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Cele mai bune rezultate.
Pentru cele mai bune rezultate, oferim o arcadă pentru substanţe
chimice şi o arcadă de spumare din oţel inox ce pot fi montate fie
la intrarea în unitatea de spălare sau direct pe portal. O reglare
printr-o barieră luminoasă pentru utilizare precisă şi economică
este de asemenea disponibilă opţional. O arcadă opţională pentru
osmoză asigură rezultate de uscare mai bune cu un luciu
suplimentar.

Performanţă ridicată, curăţare intensă cu presiune
mare pentru panourile laterale.
Şase rotoare cu presiune ridicată cu patru duze fiecare permit
curăţarea camioanelor cu benă, cisternelor, camioanelor de gunoi
şi a altor camioane cu suprafeţe neregulate.

Performanţă ridicată, curăţare intensă cu presiune
ridicată pentru plafon, faţă şi spate.
Grinda de plafon se poate roti cu 360°, însemnând că poate urma
fiecare contur al vehiculului. Poate curăţa suprafeţele neregulate
şi îndepărtează chiar şi cea mai rezistentă mizerie. Grinda pentru
presiune ridicată este montată pe şine de ghidaj verticale şi este
fixată cu o curea plată.

Curăţare eficientă pentru contururi complexe.
Pentru vehiculele ce sunt dificil de accesat, asigurăm următoarele
arcade cu presiune ridicată ce pot fi montate staţionar sau direct
pe portal:
• Arcadă presiune ridicată Chassis, înălţime de pulverizare 1800
mm.
• Arcadă presiune ridicată Standard all around, înălţime de
pulverizare până la 4950 mm.
• Arcadă presiune ridicată Expert, înălţime de pulverizare de la 0
la 1800 mm şi până la înălţimea maximă de spălare.

Spălare eficientă sub maşină.
Oferim şi un sistem de spălare sub maşină ce îndepărtează
eficient praful şi mizeria din zonele dificil de accesat.

VITEZĂ
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"Mai multe spălări în acelaşi
interval de timp şi cu aceiaşi
calitate - este posibil?"

Soluţii optime pentru viteză şi calitate.
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La spălarea unui vehicul, nu doar curăţenia contează - ci
şi timpul pe care dvs. sau clienţii dvs. îl petreceţi
spălând. Indiferent dacă sunteţi un expeditor, companie
de transport sau spălătorie auto: Tot ceea ce contează
sunt rezultatele perfecte şi performanţa maximă chiar şi
în intervalele de vârf.

VITEZĂ

Când toată lumea numără secundele, WashTec are
soluţiile ideale: MaxiWash Vario Tandem şi MaxiWash
Vario Space & Speed garantează cele mai bune
rezultate într-un timp imbatabil.

VITEZĂ
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Pentru perfecţiune şi viteză trebuie să fie
WashTec.

MaxiWash Vario Tandem:
Două unităţi de spălare tip portal pentru o curăţare mai rapidă.
Sistemul MaxiWash Vario cu portal dublu oferă rezultate de curăţare perfecte într-un
timp scurt. Un portal spală jumătatea din faţă a vehiculului iar celălalt jumătatea din
spate, permiţând spălarea curăţarea unui autobuz de 12 metri în două minute şi
jumătate. MaxiWash Vario Tandem este disponibil cu patru sau şase perii.

• Sistemul cu portal dublu pentru o spălare ce durează doar 2,5
minute.
• Adecvat în special pentru companiile de transport cu volume de vârf
mari.
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MaxiWash Vario Space & Speed:
Economiseşte timp şi oferă o flexibilitate mai mare cu privire la
lungimea vehiculului datorită principiului cu traversare.
Acest sistem combină un portal de spălare cu principiul traversării pentru a garanta
cele mai bune rezultate. În primul pas, două perii laterale şi o perie de plafon
curăţă faţa vehiculului, ocolind oglinzile laterale. Apoi portalul începe curăţarea
restului vehiculului. Şoferul manevrează vehiculul prin sistem până ce se ajunge la
spate şi se opreşte acolo, permiţând portalului să cureţe bine partea din spate a
maşinii. Este un sistem inteligent ce include atât şoferul cât şi portalul de spălare
auto pentru a economisi timp şi oferă flexibilitate cu privire la diferitele lungimi de
vehicule.

• Mai puţin de patru minute per spălare inclusiv ocolirea oglinzilor
laterale.
• Flexibil pentru toate tipurile de lungimi de vehicule, se potriveşte
uşor într-un spaţiu limitat.
• Adecvat pentru volume de vârf mari, ca serviciile de transport sau
expeditorii.

CONVENABIL
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"Cum îmi pot face activitatea de spălare
pentru vehicule comerciale mai simplă?"

Avantajul dvs. când este vorba de eficienţă şi
individualitate.
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Fiecare spălare trebuie să fie realizată cât mai simplu
şi convenabil de utilizat. Cu cât este mai mare
vehiculul, cu atât este mai important, indiferent dacă
sunteţi o spălătorie auto sau trebuie să spălaţi flota
proprie. Doriţi să fie Convenabil cu C mare, combinat
cu un maxim de individualitate.

CONVENABIL

Cu sistemele de spălare pentru vehicule comerciale,
WashTec oferă o nouă dimensiune de funcţionare pornind de la terminalele de control simple şi poziţionarea
sistemelor la perii şi agenţi de curăţare speciale.
Satisfacerea dorinţelor dvs. şi ale clienţilor dvs. nu a fost
niciodată mai uşoară.

CONVENABIL
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Pentru o spălare foarte simplă şi delicată.

Manipulare clară şi uşoară.
Permite reglarea sistemului într-un mod clar şi simplu cu
terminale cu afişaj text clar şi butoane de serviciu specifice.

Rulaţi programul într-un mod necomplicat.
Un cititor de carduri wireless permite citirea uşoară şi rapidă
pentru programele de spălare pentru fiecare vehicul.

Dozare simplă.
Pompele care dozează detergentul sunt uşor accesibile şi permit
reglarea precisă a cantităţii de substanţe chimice necesare.

Siguranţă.
Şine de ghidaj pentru roţi pentru intrare şi ieşire sigură.
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Poziţionare confortabilă.
Barierele luminoase şi semafoarele permit poziţionarea simplă a
vehiculului şi pornirea automată a programului.

Perii uşor de înlocuit.
Părţi din periile de plafon şi laterale sunt foarte uşor de înlocuit.

Material delicat.
Periile de spălare speciale SofTecs® curăţă vehiculele, în special
autobuzele, delicat şi fără a lăsa urme. Firele delicate, lungi,
permit curăţarea eficientă a tuturor muchiilor, fantelor şi golurilor.

Curăţare eficientă şi economică.
Indiferent dacă este vorba de PreLavan Truck, PreLavan Truck LF
sau DryGloss TruckBus -WashTec vă oferă o gamă largă de
agenţi de curăţare.

ASPECT ŞI IMPRESIE
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"Designul contează?"

Un aspect de calitate, pentru un sistem mai
atrăgător.
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Veţi recunoaşte o spălătorie pentru vehicule comerciale
doar după aspect - pentru ca are un design atrăgător şi
modern. Sistemele de spălarea pentru vehicule
comerciale WashTec depăşesc asta, permiţând o
experienţă vizuală chiar şi în timpul spălării. Lăsaţi-vă
surprinşi - vă promitem că şi clienţii dumneavoastră vor
fi surprinşi.

Iar lucrul bun la designul modern este că nu doar arată
bine, ci are şi unele avantaje pentru dvs. Un design de
calitate ridicată vă motivează angajaţii - iar ca o
companie de spălare, este mai probabil să revină clienţii
satisfăcuţi şi să justificaţi preţurile medii mai mari.

ASPECT ŞI IMPRESIE
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Design inteligent şi aspect robust.
Lăţime de spălare 2,90 m

Înălţime spălare
(standard) 4,20 m

Construcţie flexibilă.
Un cadru cu construcţie flexibilă asigură uşor până la o lăţime maximă de 2,90 m şi înălţimi de la
3,30 m la 4.95 m.

Protecţie la stropire.
Protecţia la stropire este realizată din polietilenă densă şi este disponibilă ca design cu o culoare (vezi stânga), un design
Washtec, un design colecţie de artă sau ca o plasă pentru zona exterioară ce poate fi realizată individual la cerere.

Perii.
Opţional, puteţi alege dintr-o gamă variată de culori pentru perii din catalogul de culori WashTec.
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Zonă exterioară

Zonă interioară

ASPECT ŞI IMPRESIE

SERVICII WASHTEC PENTRU COMPANII
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Pachetul complet de servicii WashTec - pentru
succesul sistemului de spălare pentru vehicule
comerciale.
Succesul spălătoriei auto şi eficienţa sa în termeni de
costuri este determinată chiar înainte de a deschide.
WashTec vă susţine pe durata întregului proces, de la
planificare la finanţare şi desfăşurarea activităţii. Ca
lideri de piaţă pentru sisteme de spălare pentru
vehicule comerciale,
Planificare competentă:
Baza activităţii dumneavoastră de succes.

ştim ce aveţi nevoie pentru dezvoltarea unei afaceri de
succes şi oferim servicii personalizate dintr-o singură
sursă. Sistemele de spălare pentru vehicule comerciale
WashTec vă oferă, dvs. ca expeditor sau operator de
servicii de transport, ca şi clienţilor dvs., o experienţă
extraordinară.
Marketing WashTec:
Idei pentru utilizarea optimă a capacităţii.

Fiecare locaţie de spălare este diferită - şi fiecare client are
diferite cerinţe cu privire la spălarea maşinilor proprii. Vă susţinem
la alegerea şi configurarea spălătoriei pentru vehicule comerciale
pentru a fi potrivită ideal nevoilor dvs. La cerere, putem realiza şi
proiectarea în locaţie şi analiza potenţialului, oferindu-vă o bază
solidă pentru o afacere de succes.

Dezvoltarea unei activităţi de spălătorie auto ca o companie de
servicii de spălare necesită un marketing puternic. Aici intervenim
noi. WashTec vă susţine cu strategii şi idei de la analizarea
locaţiei şi grupurilor ţintă la dezvoltarea strategiei individuale de
marketing şi monitorizarea implementării şi succesului acesteia.
Vă oferim o varietate de materiale publicitare ce atrag interesul
clienţilor noi şi existenţi. Comandaţi simplu toate materialele de
care aveţi nevoie din magazinul WashTec CarWashShop.

Servicii financiare WashTec:
Finanţare dintr-o singură sursă.
Când este vorba de finanţarea sistemului dvs., WashTec este
consilierul dvs. competent. Dacă vă gândiţi la leasing sau
închiriere, oferim sfaturi competente, vă oferim o soluţie
personalizată şi oferim termeni contractuali adecvaţi cerinţelor
dvs. Mai mult, vă ajutăm şi la efectuarea unui calcul de
profitabilitate şi oferim condiţii atrăgătoare.

Întreţinere şi asistenţă:
Service - aşa cum doriţi.
Timpi morţi costă timp şi bani, de aceea funcţionarea uniformă a
sistemului dvs. este prioritatea noastră. Conceptele de întreţinere
individuală asigură funcţionarea permanentă a sistemului. În cazul
rar al unei defecţiuni, echipa noastră de service, compusă din 600
de angajaţi din întreaga lume, are vehicule de urgenţă moderne şi
sisteme de management online la dispoziţie, şi vă stă permanent
la dispoziţie.
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SERVICII WASHTEC PENTRU COMPANII

"Pot vedea soluţiile de spălătorie pentru
vehicule comerciale personal?"

Vizitaţi showroomul nostru din Augsburg.
Observaţi îndeaproape cele mai noi tehnologii şi varietăţi de modele din linia MaxiWash. În noul showroom
WashTec din Augsburg vă prezentăm toate caracteristicile personal - fie sisteme electronice de control
inovatoare sau caracteristicile speciale de curăţare.
Cum? Stabiliţi o întâlnire azi şi vizitaţi-ne în Augsburg. Vă aşteptăm acolo!

Email: sales@washtec-uk.com
Telefon: +44 1371 87 88-01

Spălătoria auto înseamnă WashTec în
toată lumea.

Peste 35.000 de maşini instalate.
WashTec este folosit în spălătoriile din întreaga lume - şi asigură spălarea a 2,75 de
milioane de maşini zilnic!

Reprezentată în peste 70 de ţări.

Peste 50 de ani ca lider în inovaţie.
Am stabilit standardele în domeniul spălării maşinilor - şi determinăm activ progresul pieţei.

Substanţe chimice de spălare separate de la
AUWA.
Particularizate perfect pentru sistemele noastre şi cerinţele comerciale şi clienţilor.

www.washtec-uk.com

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

WashTec UK Ltd. 114a Oak Industrial Park | Chelmsford Road Great
Dunmow | Essex CM 6 1XN | Tel: +44 1371 87 88-01
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Cei peste 1.800 de angajaţi ne ajută să formăm viitorul activităţii de spălare auto, aceştia
incluzând 600 de tehnicieni de service.

