p Portal yıkama tesisleri
p Başlangıç serİsİ

EasyWash

EasyWash – Profesyonel
oto yıkama gereksiniminiz için
						başlangıç modeli

EasyWash

p EasyWash, temel donanımı ile
profesyonel oto yıkamanın bütün özelliklerini

p Kompakt, karmaşık olmayan tesis

sunmaktadır

p Tüketimde ekonomik

p En uygun maliyet fayda oranıyla etkili yıkama
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p Bakım gereksinimi düşük

Ayrıntısına kadar

gerçek birinci sınıf

p Profesyonel oto yıkama İçİn İdeal

p en yumuŞak firÇalar

p	
EasyWash, araçların temizliği için bütün gerekli fonksiyonları sunmaktadır:

p WashTec yıkama malzemeleri karşılaştırma testinde test birincisi. WashTec fircalarI

Ön yıkama, hassas yıkama malzemesi ile yıkama ve kurutma.

boyaların sürekli parlamasını sağlar ve malzemede sürtünme izleri bırakmaz.
	Son derece uzun ömürlüdür ve 50.000 yıkamayı kolayca başarır. Bütün yeni 		
WashTec tesislerin %90’ı halihazırda bu yikama malzemeleri ile teslim edilmektedir.

p Piyasa lİderİnden teknolojİ:
	Uygun fİyata kalİte

p Hassas kontrol – profİle uygun yıkama

p Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi, düşük bakım gereksiniminde kesintisiz işletme ve

p Mikroişlemciler yıkama fırçalarının araca olan en uygun mesafesini sürekli olarak

güvenilirlik sağlamaktadır.

ayarlamaktadırlar. Bu çepeçevre temiz bir araç sağlamaktadır.

p Temİzlİk ve bakım maddelerİnİn en
uygun şekİlde dozajı

p Donanım opsİyonları EasyWash’ın
performansini artırmaktadır

p Oto yıkama basit mekanikten daha fazlasını ifade etmektedir. WashTec teknolojisi

p Örneğin araç altı yıkama gibi opsiyonlarla tesisin performans çeşitliliğini genişletiniz.

kimyasal maddeleri temizlik sürecine, mümkün olan en üst düzeyde ekonomiklikte
en iyi yıkama sonuçları elde edilecek şekilde entegre etmektedir.
EasyWash
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Profesyonel araç yıkamada
				teknik avantajlar / opsiyonlar

p EasyWash

p Hassas ön yıkama –
en İyİ yıkama sonucu

p Uyarlanmış yan
yıkayıcılar – komple 		
yıkama, çepeçevre temİz

p Yüksek basınçlı ön
yıkama – kaba 			
parçacıkları gİderİr

Köpüklü ön yıkama ile kirlerin hassas bir şekilde

Yan yıkayıcılar ileri harekette eğri ve geri harekette

Kaba kirin yumuşatılmasından sonra yüksek basınçla

yumuşatılması, kir parçacıklarının yıkayarak giderilmesini

düz konumda durmaktadırlar. Bu bütün araç şekillerinde

yıkanarak giderilmeleri mantıklıdır. EasyWash opsiyonel

kolaylaştırmaktadır.

ikna edici bir yıkama sonucu sağlamaktadır.

olarak 16 bar‘lık bir yan yüksek basınç püskürtme sistemi sunmaktadır.
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p Mükemmel ölçüler

3

1 Makine yüksekliği: 3110 mm
2 Yıkama yüksekliği: 2300 / 2900 mm
1

3 Makine genişliği: 3500 mm
4 Maksimum araç genişliği: 2480 mm
5 Makine derinliği: 1750 mm

2

4

5

p Kompakt büyüklük çok yönlü kullanım sağlamaktadır.

p Cİla / wax programları –
taşıtların bakımını yapar,
cİro sağlar

p Jant temİzlİğİ – her
araç yıkama tesİsİ İçİn
bİr „olmazsa olmaz“

p En uygun hava akımı –
temiz kurutma

Bakım programları müşterilerin sıkça sordukları hizmetlerdir

Teker yıkama fırçaları jantları kapsamlı olarak

Kurutucunun tasarısı tavan ve yan kısımlardaki su

ve böylelikle daha fazla ciro ve kar için anahtar rolü oynarlar.

temizlemektedir.

damlacıklarını etkin şekilde aşağı doğru üfleyerek

EasyWash‘da opsiyonel olarak bir cilalama çemberi temin

araçtan uzaklaştırır. Bu yan kurutmayı desteklemekte

edilebilmektedir.

ve aracın çepeçevre kurutulmasını sağlamaktadır.

EasyWash
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Hizmet çeşitliliğinin
		

genişletilmesi için opsiyonlar

p Aracın hızlı bİr şekİlde pozİsyona
	getİrİlmesİ İçİn gİrİş lambaları

p Kazaları önlemek İçİn güvenlİk 			
	kapanması

Giriş lambaları sürücünün aracı hızlı bir şekilde ve tam uygun pozisyona getirmesine

EasyWash kapılarında bulunan ve bir çıta şeklindeki güvenlik kapanma sistemi temas

yardımcı olmaktadır. Yıkamanın tamamlanmasını işaret ile göstermektedirler ve böylece

halinde araç yıkama tesisini anında durdurmaktadır. Böylelikle müşterinin dikkatsizliği

bekleyen müşteriler için bütün yıkama sürecini hızlandırmaktadırlar.

kazalara neden olmamaktadır.

p	
Yo ğun araç bakımı İçİn cİla / wax
rogramları

p Araç altı yıkaması –
daha büyük hİzmet İle İlave İş

Otomobil bakımı ve boyasının muhafaza edilmesi araçların korunmasına ve böylelikle

Araç alt yıkaması kış ve ilkbaharda sıkça sorulan bir servistir. Segment kumandası kısa

değerlerinin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ticari araç yıkamada bakım sıkça

araçlarda tam hassas yıkama sağlar ve böylelikle tesisin ekonomik işletmesine katkıda

sorulan bir opsiyondur ve böylelikle daha fazla ciro ve kar için anahtar rolü oynar.

bulunmaktadır.

EasyWash opsiyonel olarak bir cilalama çemberiyle donatılabilmektedir.
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Kumanda terminalleri –
konfor ve ilave fayda
sağlayan birçok varyasyon

p Kumanda termİnalİ + MultİBox

p Code + MultİBox

Kumanda terminali: Duvara montaj için terminal. Konforlu bir giriş cihazı için
en uygun çözüm. MultiBox: Bir modülde üç fonksiyon. Yıkama bileti verir. Trans-

Code: Duvara montaj veya zemine sabitlemek için estetik terminal. Kod girişi tuş
takımı üzerinden, kablo bağlantılı veya kablo bağlantısız işletim türü, bütün yıkama

ponder kartları oluşturur ve kontrol eder. Araç yıkama tesisi için uzaktan kumanda.

programlarının kaydedilmesi. MultiBox: Kasanın bulunduğu yer için kod verme cihazı.

p Card + MultİBox

p card + Code + MultİBox

Card: Temassız ve aşınmasız okuma için, transponder teknolojili, çok yönlü yıkama

Card + Code: Bütün durumlar için kombine çözüm – kayıtlı kod üzerinden

kartı okuyucusu, münferit, çoklu ve değerli kart fonksiyonları, Happy-Hour fonksiyonu.

münferit yıkama, zamansal olarak limitsiz, dayanıklı transponder kartları ile birlikte

MultiBox: Transponder kartının kolay programlanması.

çoklu kartlar veya değerli kartlar. MultiBox: Kod vermek ve transponder kartını
programlamak için bir modül.

p Code + Scan + MultİBox

y e n İ!

Code + Scan: Tesisin fiş ve tarayıcı ile kolay kumandası için modern çözüm,
aşındırmadan okuma, münferit, çoklu ve değerli fiş fonksiyonu, Happy-Hour fonksiyonu.

MultiBox: Yıkama fişinin yazıcı üzerinden kolay yazdırılması.

EasyWash
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WashTec, yıkama işindeki
başarınız için gereken her
şeyi sunar.
Kapsamlı ürün yelpazesİ:
Yıkama işiniz için daima doğru çözüm:
p Roll-Over otomatik araç yıkama sİstemlerİ –
düşük, orta ve yoğun yıkama sayıları için
p Tünel tİpİ otomatİk araç yıkama sİstemlerİ –
her türlü boyut, her türlü istek için modüler sistemde
p Tİcarİ taşıt İçİn otomatİk araç yıkama sİstemlerİ –
ücret karşılığı yıkama ve kendi ihtiyacınız için
p Self Servİs yıkama 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:

Yetkili Servis DamgasI

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 hesaplamaları, sağlam planlamayı destekler
p Çalışanlar İçİn satış eğİtİmlerİ, daha yüksek ciro getirir
Onaylanmış kalİte:
EN ISO 9001, 14001 standardına göre sertifikalar – güvenliğiniz için.
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