
Ürünlere genel bakiş
p  PİYasa lİDeRİNDeN oTo  

Yikama TekNolojİsİ WasHTeC



Oto yıkama  
    teknolojisi cok ileride

p sOFtcare JunO ranGe – en Hızlı Olan
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pOrtal tİpİ OtOmatİK araÇ yıKama sİstemlerİ

p easyWasH – başlanGıÇ mODelİ

softecs® ve softecs2 aşındırmadan parlaklık ve memnun 
müşteriler sağlamaktadır:

p  sofTecs® aDaC‘nin yıkama malzemeleriyle ilgili karşılaştırma testinde  

test birincisi

p  sofTecs® ve sofTecs2 boyaların her zaman parlak kalmasını sağlar  

ve araçlar üzerindeki malzemenin aşınmasına neden olmazlar

p  sofTecs® ve sofTecs2 son derece uzun ömürlüdür ve kolaylıkla  

50.000 yıkamayla baş ederler

p sOFtecs® ve sOFtecs2

  şekil: Cyclo

sOFtecs® KÖpüKlü 
plastıK en ıyı nOt
aDaCmotorwelt. aDaC oto yıkama  
tesisleri testi. www.adac.de  03/2003

easyWash 
Kendi oto yıkama gereksiniminiz için başlangıç modelie 

easyWash, temel donanımı ile profesyonel oto yıkamanın bütün 
özelliklerini sunmaktadır:

p en uygun maliyet fayda oranıyla etkili yıkama

p Bakım gereksinimi düşük

p kompakt, karmaşık olmayan tesis

p Tüketimde ekonomik

p sOFtcare prO classıc – bİreysel Olan

Karlı yıkama işi için ekonomik olan

softCare evo Reverse ile eksiksiz performansı ve yüksek
fonksiyonelliği uygun bir fiyata alabilirsiniz:

p Yapı ve işçilik bakımından birinci sınıf

p çok modern, bakımı kolay teknoloji

p Üstün yıkama ve kurutma sonuçları

p Bireysel tasarım tesisi müstesna yapmaktadır

Karlı yıkama işi için ekonomik çözüm

softCare evo ile eksiksiz performansı ve yüksek fonksiyonelliği 
uygun bir fiyata alabilirsiniz:

p Yapı ve işçilik bakımından birinci sınıf

p en modern, bakımı kolay teknoloji

p Üstün yıkama ve kurutma sonuçları
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p maXıWasH varıO p maXıWasH eXpress

tİcarİ araÇlar İÇİn OtOmatİK araÇ yıKama sİstemlerİ

Her türlü ticari aracın yıkanması ve 

  bakımı için uygun tesisler

Washtec, ihtiyacınız için en uygun ticari araçlar için 
otomatik araç yıkama sistemine sahiptir. tüm tipler 
için, ücret karşılığı yıkama için veya kendi araç filonuzun 
yıkanması için.

maxiWash vario, isminin verdiği sözü tutmaktadır. Bireysel  
makinenizi, çok sayıda opsiyonlar ile kendiniz oluşturunuz:

p  Yüksek verimlilik, uzun ömür ve bütün ticari araç tipleri için azami yıkama 

performansı

p  mikroişlemciler üzerinden makine kumandası

p  çift yataklı dikey fırçalar sayesinde yüksek güvenilirlik ve eşit temizlikte 

yıkama sonucu

p  en uygun maliyet fayda oranı

p  Nakliye şirketleri, taşımacılık işletmeleri ve oto yıkama konusunda  

profesyonellerin seçeceği makine

p  Değişken çerçeve yapısından dolayı kolay ek donanım imkanı

p  mikroişlemciler üzerinden makine kumandası esnek program tasarısı 

sağlamakta ve en üst düzeyde yıkama sonuçları garanti etmektedir

 configurazione dei programmi e garantisce eccellenti risultati di lavaggio

p  kamyonunuzun çepeçevre yıkanması 

 için opsiyonel donanım olarak salınım  

 teknolojili yatay fırça

p  Özellikle büyük çaplı dikey fırçalar silo 

araçlarının oyuk içinde kalan kısımlarına 

bile erişmektedirler

p  Opsiyonel: zemin altına döşenmiş 

 araç altı yıkama sistemi yüksek 

 basınçla temiz bir kamyon şasisi  

 sağlamaktadır

Hızlı yıkama için sabit tesis:

p sabit yapı tarzından dolayı az yer gereksinimi

p Büyük taşıt filoları için ideal, fazla zaman gerektirmeden  

 daima bakımlı araçlar sağlamakta

p şoför aracı sistem içinde kendisi sürer. araç yıkama işinden  

 hemen sonra tekrar kullanıma hazırdır
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yıKama Hattı sİstemlerİ

Yıkama işinin bütün 
    boyutları için yıkama hatları

p sOFtlıne varıO

p  vario tasarımı ile yıkama hattı ünitelerimizin bireysel olarak oluşturulması 
olanaklarını geliştirmekteyiz. Yatay ve dikey silindirleri gereksinimlerinize göre 
tasarlayınız.

p yıKamaK ve baKım – yıKama Hattı İÇİn varıO tasarımı

p  Yıkama hatlarının bütün bileşenleri ekonomik temel varyasyon olarak veya üst düzeyde talepler  
için ilave donanım ile temin edilebilir

p  modern ve güvenilir teknoloji, kolay kullanım ve en uygun yıkama ve kurutma sonucunu sağlar
p  modüllerin yüksek dayanıklılığı, düşük işletme maliyetlerini garanti eder
p  Patentli lineer teknoloji: yüksek konveyör hızlarında dahi temiz taşıtlar
p  saatte 140 taşıta kadar yüksek temizlik performansı,
 size yüksek karlılık garanti eder.*

* Tesis donanımına ve seçilen fırça malzemesine bağlı olarak.

p patentlİ lİneer teKnOlOJİ – temİzlİK sayesİnDe ÖnDe

p Yüksek taşıma bandı hızlarında dahi üstün yıkama sonuçları
p fonksiyon şekli: Yatay ve dikey yıkayıcılar, yıkama sırasında taşıtın önünde ve arkasında,  
 seyir yönünde birlikte hareket eder. Bu sayede uzatılmış etki süresi, radyatör ızgarası,  
 farlar, tamponlar ve plakaların yoğun temizliğine imkan tanır.
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Yıkama işinin bütün 
    boyutları için yıkama hatları

p DüşüK yıKama sayıları İÇİn – DW1/sW2

p yOĞun yıKama sayıları İÇİn – DW2/sW3.2

p yüKseK HızDa Çalışan Kuruluş yerlerİ İÇİn – slX

p Orta yıKama sayıları İÇİn – DW2/sW2

p yüKseK HızDa Çalışan 
 Kuruluş yerlerİ İÇİn – DW3/sW4.2

SoftLine Linear – tavsiye ettiğimiz silindir   

    kombinasyonlarımız

en küçük mekanlarda eksiksiz:
p  Daha iyi yıkama sonucu için lineer teknoloji: yakl. 450 mm büyüklüğünde  

beraberinde hareket eden dikey silindirler ve 300 mm büyüklüğünde  

sonradan salınımlı yatay silindir ve teker yıkayıcıları

p Teker yıkayıcıları fazla yer kaplamadan portal çerçevesine entegre edilebilir

maksimum yıkama işi için performansı güçlü istasyonlar:
p İşlerin en yoğun olduğu saatlerdeki yıkama kapasitelerine de cevap verir.

p Yatay ve dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 850 mm

p Daha yüksek yıkama kalitesi için ek bir yatay silindirin ve ayrıca dikey 

 silindirlerin opsiyonel olarak montajı mümkün

araç sayıları ve yıkama kalitesinden en üstün beklentiler için:
p Yenilikçi temizleme tasarısı yüksek bant hızlarını mümkün kılmaktadır

p Bütün üniteler lineer olarak araçla birlikte en az 1250 mm birlikte hareket 

 etmektedir

p Profilli dikey silindirler araç profiline en uygun uyumu sağlamaktadırlar

Fiyat bilinciyle yapılan yatırım, olağanüstü performans:
p  Dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 450 mm

p  Yatay silindirin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 850 mm

en yüksek talepler için en mükemmel yıkama istasyonu:
p  Yatay ve dikey silindirlerin elektronik ayarlı lineer birlikte hareket yolu yakl. 1.250 mm

p  Yatay silindirlerin iki katı kadar fazla olmasıyla yatay araç yüzeylerinde daha iyi  

yıkama sonuçları elde edilmektedir

ÜRÜNleRe GeNel Bakiş 

yenİ!
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selF servİs su teKnOlOJİsİ

Bütün kuruluş yeri büyüklükleri için esnek   
     self servis su teknolojisi

p DOlap teKnOlOJİsİ p WasHmaster

p raFlı sİstemler

p HObbyWasH

p esnek kuruluş yeri tasarımı için modüler teknoloji

p Düşük işletme maliyetleri ve uzun bakım aralıkları sayesinde yüksek ekonomiklik

p Güzel biçimli çelik yapı, 5 tavan varyasyonu seçeneği

p Her kullanım alanı için doğru çözüm: 1 ile 8 arası yıkama yeri, dolap, raf veya konteynır sistemi olarak

200m2 büyüklüğündeki arsalarda bile 2 ile 3 arası yıkama yeri 

olan bir dolap sistemi kar getirecek şekilde kullanılabilir. 

Bir raf, dolaplı sistemlerin performansı güçlü teknolojisini en küçük 

yer koşullarında sunmaktadır. eski self servis teknolojilerinin yenileriyle 

değiştirilmesi için ideal.

Washmaster kalan alanların kullanımı için hesaplı çözümdür 

veya portal tesisinde self servis modülü olarak işlev görebilir.



p aQua X2
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su teKnOlOJİsİ

Etkin filtre tasarılarıyla  

  suyun geri kazanılması

p aQua pur

p ÇaKıl Fİtresİ mF

performansı güçlü su hazırlaması. yıkama hatları ve  
ticari araçlar için otomatik araç yıkama sistemleri için:

p  su kalitesi bütün değerler itibariyle, oto yıkama spesifikasyonlarına uygundur

p  İşletme masraflarının düşürülmesinden dolayı yatırımınızın hızlı amortismanı 

(yıkama suyunun %85‘e kadar geri kazanılması)

p en düşük düzeyde bakım gereksinimi

p Yüksek seviyede güvenilirlik

p  kolay kullanım

yenİ!

ÜRÜNleRe GeNel Bakiş 

p DeterJan ve sarF malzemelerı

arac bakımı icin gerekli deterjan ve sarf malzemeleri

p Yüksek temizleme sonucları

p en iyi kurutma performansı

p Göz alıcı parlaklık

p cevreye ve araclara karsı nazik 

p insan sağlığına zararsız

p düsük tüketimli ve ekonomik

p Güzel kokulu köpük malzemeleri

p su hazırlığı – en iyi su kalitesi için mükemmel verimlilik

Kimyasal madde içermeyen ve ekonomik temiz  
kullanım suyu:

p %70 oranında azaltılmış toplam enerji sarfiyatı

p su kalitesi bütün değerler itibariyle, oto yıkama spesifikasyonlarına ve fazla  

 su imhasına uygundur

p  m3/saatlik yüksek filtre performansı

p Neredeyse eksiksiz su geri kazanımı

p kimyasal madde ilavesi olmadan

p Bileşenlerin esnek kurulumu sayesinde yer tasarrufu sağlar

Kimyasal madde içermeyen ve ekonomik temiz  
kullanım suyu:

p su kalitesi bütün değerler itibariyle, oto yıkama spesifikasyonlarına ve  

 fazla su imhasına uygundur

p 4 m3/saatlik yüksek filtre performansı

p Neredeyse eksiksiz su geri kazanımı

p kimyasal madde ilavesi olmadan (ayda 600 yıkamaya kadar)

p kompakt yapı tarzı, kolay kullanım
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Kapsamlı ürün yelpazesİ: 

Yıkama işiniz için daima doğru çözüm:

 

p  Roll-oveR oTomaTik aRaç Yikama sİsTemleRİ –  

düşük, orta ve yoğun yıkama sayıları için

p TÜNel TİPİ oTomaTİk aRaç Yikama sİsTemleRİ –  

 her türlü boyut, her türlü istek için modüler sistemde 

p TİCaRİ TaşiT İçİN oTomaTİk aRaç Yikama sİsTemleRİ – 

 ücret karşılığı yıkama ve kendi ihtiyacınız için 

p self seRvİs Yikama TekNolojİsİ – 

 her türlü talep ve çeşitli yer büyüklükleri için modüler sistemde 

p su aRiTma ve GeRİ DÖNÜşÜm –  

 kimyasal madde içermez ve çevre dostudur 

Hızlı servİs: 

Türkiye çapinda daima yakininizda

Güvenİlİr tecrübe:   

40 yılın üzerinde yenilikçi araç yıkama teknolojisi.  

Her gün 2 milyonun üzerinde otomobil WashTec tesislerinde yıkanmaktadır.

Özel sunulan Hİzmetler: 

p kuRuluş YeRİ aNalİzleRİ, işinizin en uygun şekilde boyutlandırılması için

p ekoNomİklİk HesaPlamalaRi, sağlam planlamayı destekler

p çalişaNlaR İçİN saTiş eğİTİmleRİ, daha yüksek ciro getirir

Onaylanmış Kalİte:  

eN iso 9001, 14001 standardına göre sertifikalar – güvenliğiniz için.

www.washtec.de

WashTec Cleaning Technology GmbH

argonstraße 7 · D-86153 augsburg

Phone +49 (0)821/55 84-0

fax +49 (0)821/55 84-14 10

WashTec, yıkama işindeki 
başarınız için gereken her 
şeyi sunar.

Yetkili Servis DamgasI


