
MaxiWash
p   Güçlü olan

p Ticari TaşiT yikama makinasi
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     Bütün ticari taşıtların
                        yıkanması ve bakımı 

    için uygun tesisler

 ömürlülük ve maksimum  

 yıkama performansı

p mikroişlemci teknolojisi  

 ile makine kumandası

p Çift yataklı dikey  

 fırçalardan dolayı yüksek  

 güvenilirlik ve aynı seviyede  

 kalan temiz yıkama sonucu

p esirgeyerek:    

 Hareket motorları frekans  

 konvertisörleri üzerinden  

 kontrol edilmektedir

p Hızlı: maxiWash express 

 ile 2 dakikadan az bir süre  

 içinde temiz bir kamyon

p mükemmel yıkama 

 sonucu

maxİWasH

p  Washtec tam   

gereksiniminize uygun ticari 

taşıtları için otomatik araç 

yıkama sistemine sahip.  

Bütün tipler için, ücret karşılığı 

yıkama veya kendi taşıt  

filonuzu yıkamak için

p bütün ticari taşıt tipleri 

 için yüksek etkinlik, uzun  
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p GüvenİlİrlİK ve uzun dayanma Ömrü İÇİn en üst sevİyede Kalİte

p Her tİcarİ taşıt tİpİ İÇİn esneK Kumanda

eşit basınç için çift yataklı dikey fırçalar. Yıkama gölge-

lerini önlemek için orta kısmın iki kat üst üste oturması.

opsiyonel ek modüllerin kolay bir şekilde sonradan 

donatılabilmesi için akıllı sac yapısı olan makine çerçevesi.

Yatay fırçanın otomatik güvenlik denetimi araçlarda 

hasarları önlemektedir. 

Geniş kapsamlı özel program seçenekleri, örneğin büyük 

boy dikiz aynaları gibi özel profilli araçların yıkanmasını 

sağlamaktadır.

Transponder kart okuyucuları, kart üzerinde kayıtlı 

yıkama programı üzerinden kolay makine kumandasına 

izin vermektedirler.

frekans konvertisörleri esirgeyerek yavaş harekete 

başlamayı ve kademesiz olarak ayarlanabilen yıkama 

hızlarına izin vermektedirler.

Yatay fırça askısı yassı kayışlardan dolayı bakım 

gerektirmez.

kolay kullanım: açık metin göstergeli terminaller veya 

özel güç tuşları sistemin kumandasını kolaylaştırmaktadır.

Makinanin kullanıma mümkün olduğu kadar daima hazır 

olması için kendi kendine teşhis yapabilen sensörler.

fırça hareket ve rotasyon tahriklerindeki bakım gerek-

tirmeyen yataklar yağlama işlerini azaltmaktadır.

Modern mikroişlemcili makine kumandası esnek bir 

program tasarısı sağlamaktadır.

p en İyİ KOnfOr ve müKemmel yıKama sOnuÇları İÇİn yenİlİKÇİ ÇÖzümler

otobüslerin yıkanması için ideal: sofTecs® boyaların 

her zaman parlak kalmasını sağlar ve araçlar üzerindeki 

malzemenin aşınmasına neden olmaz.

aDaC-Motorwelt  
karşılaştırma testi „Yıkama malzemeleri“, sayı 02/03

en İyİ nOt

p baKım GereKtİrmeyen teKnOlOjİ zamandan ve masraflardan tasarruf sağlamaKtadır
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    İşinizin istifade 
                 edeceği teknik avantajlar

teKnİK detaylar

p Güvenİlİr fOnKsİyOn

p dayanıKlı bİleşenler

p az baKım GereKtİren teKnOlOjİ

esirgeyen tesis işletmesi ve yüksek yıkama hızı için 

frekans konvertisörü.

Dikey fırça rotasyon motoru hassas olmayan 

alüminyumdan.

Yatay ve dikey fırçalarda kolay değiştirilebilen fırça 

üniteleri.

Mikroişlemci teknolojisi ile makine kontrolü. 

Muhafazalı motorlar sürekli tahrik sağlamaktadırlar.

Üst ve alt kısmında çift dikey fırça yatağı sabit bir 

basınç ve dikey fırçaların eşit şekilde nakledilmesini 

sağlamaktadır.

araç profiline en iyi şekilde yaklaşılabilmesi için profilli 

fırçalar.

fırça konumunun dokunmasız, teşhis yapabilen yaklaşım 

sensörlerinden dolayı elektronik olarak kaydedilmesi.

Dikey fırça hareketi dayanıklı dişli çubuk üzerinden.

Yassı kayıştan dolayı yatay fırça askısı bakım 

gerektirmez.
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p teKnİK detaylar
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1 Yatay fırça

2 Yatay fırça askısı

3 profilli dikey fırçalar

4 Dikey fırça rotasyon motoru

5 Dikey fırça hareketi dişli çubuk üzerinden

6 çift dikey fırça yatağı

12 Dozaj pompası üzerinden şampuan dozajı   

 dolabın içine yerleştirilmiştir

13 Dayanıklı sürme arabaları, kaynak edilmiş

14 Devrilmeye karşı emniyet sistemi

15 Dikey fırça sıçrama koruması

16 sofTecs® fırça malzemesi otobüslerin 

 özellikle korunarak yıkanması için

7 frekans konvertisörü

8 Dokunmasız yaklaşım sensörleri

9 Mikroişlemci kontrolü

10 Tahrik motoru

11 kimyasal temizlik maddeleri ve dozaj  

 pompası için paslanmaz çelik kap
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MaxiWash Vario
temel dOnanım

 minizin oluşturulması sırasında bütün 

 isteklerinize cevap vermektedir.

p türünün en hızlı ticari taşıt otomatik 

 araç yıkama sistemi.

p Hızlı yıkama = düşük tüketim = 

 düşük işletme masrafları!

maxİWasH varİO

p maxiWash vario, isminin verdiği sözü   

 tutmaktadır. Bireysel makinenizi, çok sayıda  

 opsiyonlar ile kendiniz oluşturunuz.

p donanım varyasyonlarının çeşitliliği   

 ticari taşıtlar için otomatik araç yıkama siste  
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p değİşKen ÇerÇeve yapısı – KOlay eK dOnanım

Makine çerçevesi, gerektiğinde opsiyonel ek modüller kolay bir şekilde sonradan 

donatılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

kamyonların, römorklu kamyonların, sadece römorkların, minibüslerin, seyahat 

otobüslerinin, otomobillerin, steyşınların ve küçük yük taşıtlarının otomatik dış 

temizliği için tam otomatik kontrollü yıkama programları. Başka araç tipleri için 

opsiyonel olarak özel programlar bulunmaktadır.

araç profilini en iyi seviyede takip etmek ve en iyi yıkama sonuçlarını elde etmek için 

fırça basıncının tam elektronik ayarı.

p fOnKsİyOnel sİstem – eKOnOmİK İşletme

p büyüK perfOrmans Kapsamı – 
 ücret Karşılığı yıKama İÇİn İdeal

p Hassas KOntrOl - temİz sOnuÇlar

İki dikey fırçalı kendinden hareket eden yıkama portali (şekil opsiyonel yatay fırçalı).

14 m/dak şeklinde mükemmel yıkama hızı 18 metrelik bir kamyon yaklaşık 7 dakikada 

2 defa yıkanır.

en modern mikroişlemcili makine kumandası esnek bir program tasarısı sağlamaktadır.

Güvenilir mikroişlemci kumandası en iyi düzeyde yıkama sonuçları sağlamaktadır.

p mOdern eleKtrOnİK – 
 esneK prOGram tasarısı



şasi alanında zor temizlenebilen yerlerdeki kirler için alt zemin yıkama sistemi. Daha iyi yıkama sonuçları için kimyasal madde püskürtme çemberi. işık bariyeri 

üzerinden opsiyonel kumanda ile yıkama holü girişine sabit montaj olarak veya hedefe 

yönelik ekonomik tüketim için portal montajı olarak temin edilebilir.

Yüksek basınç çemberi zor erişilebilen araç alanlarını temizler. Hol girişinde sabit 

kullanım veya portal montajı olarak. modelleri: şasi yüksek basınç çemberi, püs-

kürtme yüksekliği 1800 mm; standart çepeçevre yüksek basınç çemberi, püskürtme 

yüksekliği 4200 mm; profesyonel bölümlenmiş yüksek basınç çemberi, püskürtme 

yüksekliği 0-1800 mm arasında ve maksimum yıkama yüksekliğine kadar.

profili takip eden yüksek basınçlı tavan kirişi. salınımlı yüksek basınç ünitesi profilleri 

takip ederek aracın üzerinde hareket etmektedir. Yüksek basınçlı kiriş dikey kılavuz 

arabaları içinde iki taraflı olarak yatakların içinde oturmakta ve yassı kayışlara asılmıştır.

p esneK tasarı – unİversal Kullanım

Maksimum 2,90 m araç genişliklerine ve maksimum 4,95 m araç yüksekliklerine kadar 

esnek çerçeve yapısı mümkün.

p sOftecs®

p Kİmyasal madde Çemberİ

p prOfİlİ taKİp eden yüKseK basınÇlı yıKamap yüKseK basınÇ Çemberİ
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OpsİyOnlar

aDaC-Motorwelt: karşılaştırma testi „Yıkama malzemeleri“, sayı 02/03
en İyİ nOt

sofTecs® son derece esirgeyerek yıkar ve aynı anda cilalama efekti sağlamaktadır.

Malzeme özellikle otobüslerin yıkanması için uygundur. Boyanın daima parlak kalmasını 

sağlamaktadır. sofTecs® uzun ömürlüdür ve yüksek sayıda yıkama işlemiyle başa çıkmaktadır.

p araÇ altı yıKama sİstemİ

       MaxiWash Vario 
                          opsiyonlar



Yıkama verileri kaydı ve değerlendirmesi için konforlu yazılım. Modem üzerinden 

veri transferi uzak yerlerden de verilerin çağrılmasını ve soru sorarak aranmasını 

sağlamaktadır. konforlu faturalama.

Bütün araç tipleri için büyük program çeşitliliği. Devirmeli kamyon, yükleme 

rampası olan kamyonlar gibi taşıtlar için özel programlar; spoiler ve otobüs dikiz 

aynaları programları. Bireysel programlar müşteri isteği üzerine geliştirilir.

aracın etkin ön yıkaması için püskürtme mızrağı. Özel temizlik maddeleriyle zorlu 

kirleri yok eder.

sıçrama koruması üç model olarak temin edilebilir: tek renkli model olarak sızdırmaz 

pe tentesi olarak, WashTec tasarımında veya alternatif olarak şeffaf file örgüsü olarak.

portalin her iki tarafında her birinde dört memeli 6 rotor. Tank, silo, çöp arabaları 

veya yarıklı yüzeyleri olan başka kamyonlar için titiz temizlik.

Transponder kart okuyucu, kart üzerinde kayıtlı yıkama programı üzerinden kolay bir 

makine kumandası sağlamaktadır.

p yüKseK basınÇlı rOtOrlar – 
 yarıKlı yüzeyler İÇİn temİzlİK

M O D E M

p Özel prOGramlarp KazanÇ yÖnetİcİsİ

p sıÇrama KOrumasıp püsKürtme mızrağı
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p transpOnder Kart OKuyuculu 
 Kumanda termİnalİ
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İki portalli işletme ile maksimum yıkama 

hızı: 12 metrelik otobüsleri sadece 2,5 

dakika içinde tamamen yıkamaktadır.

İki yıkama portali aynı anda çalışmaktadır.

küçük araçlarda sadece bir portal çalışmakta 

ve diğeri park konumunda kalmaktadır.

p Hızlı yıKama İÇİn İKİ pOrtal 
p Kapsamlı temİzlİK İÇİn Çİft uyGulama

p müşterılerın daHa fazla memnun  
 Kalması İÇİn maKsİmum Kapasİte

en üst düzeyde yıkama sonucuyla çok sayıda araç yıkama. Taşıt filoları ve belediyelerin 

toplu taşıma işletmeleri için ideal. 4 veya 6 fırçalı sistem olarak temin edilebilir.

p maxıWasH tandem

p Büyük taşıt filoları ve toplu taşıma işletmeleri için en üst düzeyde performans

p MaxiWash çift portal sistemleri, yoğun yıkama sayılarında hızlı

p Yolcular ve reklam ortakları daima kusursuz temizlikte araçlar beklediklerinde

MaxiWash Modelleri 
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bu fırça aracı takip eder ve böylece arka kısmını yıkamaktadır. salınımlı çerçeveler  

içinde oturan iki dikey fırça yan kısımların ek olarak yıkanmasını sağlamaktadırlar.

p GerÇeK zaman Kazancı İÇİn esneK fırÇa pOzİsyOnu

4 fırçalı istasyonda yıkama: Makine içine girdikten sonra birinci salınımlı dikey fırça  

önce aracın ön kısmını yıkamakta, kilitlenmekte ve sonra kamyon içinden geçerken  

sağ araç tarafını yıkamaktadır. aracın arka kısmı ikinci salınımlı dikey fırçaya geldiğinde, 

01 
temel 
konum

02 
makine önce 
birinci dikey 
fırçayı başlangıç 
konumuna getirir

03 
Ön kısmın 
yıkanması:   
kamyon birinci 
dikey fırçayı öne 
doğru itmektedir

04
yan yıkama

05 
arka kısmın 
yıkanması:   
İkinci dikey fırça 
kamyonu takip 
etmektedir

06 
yıkama sonu:  
Makine temel 
konumuna geri 
gitmektedir

0 s 120 s60 s

p maxıWasH express

2 dakikadan daha kısa 
                      süre içinde hızlı yıkama

p Hızlı yıkama için sabit sistem

p zamandan tasarruf: şoför kamyonu sistem içinde kendisi sürer

p sabit yapı tarzından dolayı az yer gereksinimi
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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 makinalarI ile 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

Yetkili Servis DamgasI


