Съоръжения на самообслужване

Технология на самообслужване за

всякакви приложения.
- Модулна технология за
гъвкаво разположение
- Постигане на
рентабилност чрез
техническо обслужване на
ниски цени и през дълги
интервали

- Добре изглеждаща стоманена
конструкция с възможност за
избор от пет различни варианта
на покрив
- Идеалното решение за
всякакви приложения: от 1
до 8 позиции като система с
използване на шкаф, стойка
или контейнер

Гъвкавост: Технология, подходяща за всяко място и всички изисквания

- WashMaster: най-икономичното решение за
ограничено пространство с единичен шкаф.

-

Новите шкафове на самообслужване с 1 до 3позиции в модерен стил по последна технология
допринасят за успеха на Вашата автомивка.

Точно дозиране – икономична експлоатация

- Соленоиди
в
химически
устойчиви
пластмасови корпуси, с вътрешни части от
неръждаема стомана, надеждно регулират
потока вода.

-

Честотно регулирани, хидравлично задвижвани
помпи дозират точно и надеждно препаратите.

-

Повече свобода на движение: специалната Z форма
на шарнирните рамена Ви дава двоен 360° обхват на
движение за накрайникът под високо налягане и
четката за пяна.

Оборудване на кабина за измиване

- Накрайникът на тръбата е модерен и практичен и е
интегриран в стоманена конструкция. Няма нужда
от отделна поставка за накрайника.

Модулна технология на самообслужване:

точната система, отговаряща
на всички изисквания.
WashMaster – рентабилно използване на
свободното пространство
- Работете, като използвате и най-малкото пространство.
WashMaster е рентабилна, компактна система, която може да се
използва буквално навсякъде: на свободните площи в
бензиностанциите и автосалоните, работилниците и
супермаркетите, или като модул на самообслужване при
тунелните или портални съоръжения.
- Корпусът от неръждаема стомана на WashMaster
съдържа всички компоненти, необходими за работа с 6
различни програми за измиване (шампоан, восък, чиста
вода и осмотична вода с накрайник под високо налягане,
пяна с четка).
- Просто управление. Удобна за потребителя. Програмите
се избират с шест бутона. Възможно е превключване между
програмите по всяко време. Светодиоден дисплей показва
на клиента въведената монета и оставащата стойност.
Управление чрез монети и жетони чрез електронен тестер на
монети.

Системи Cabinet с 1 до 3 позиции –
компактност и удобство в едно
- Компактно изградените кабинетни системи, с малки
размери, съдържат всички компоненти за действието на
до 3 поста за измиване. Възможност за добавяне на
екстри, като интегрирани системи с накрайници и четки,
увеличават удобството за потребителя.
- Атрактивният стил на вариантите Basic и Premium
подсилват привлекателността им за клиентите с
предлагания избор от висококачествени стоманени
компоненти.

Илюстрация, показваща възможните екстри

Многоклетъчни съоръжения с 1-8 клетки – повече капацитет за разширяване
на бизнеса.
- Система с бъдеще, която може да посрещне увеличението на
потенциалното търсене при станции с популярно разположение.
Предложете на клиентите си многоклетъчно съоръжение за бързо,
грижливо обслужване на автомобила без време за изчакване .

Във вариант на система RACK или контейнер с
интегрирани модули, ясно структурирани, лесно достъпни и
лесни за управление.

-

Вашите възможности за интензивна работа
Пяна: 2 системи комбинирани в един накрайник

- Пяната се прилага при настройка на ниско налягане
за омекотяване на замърсяванията.

Програмни възможности

разходи

Икономична технология

- След това замърсяването се почиства като се
използва същия накрайник, но на настройка за високо
налягане.

Време
БЕЗ
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

С
ЧЕСТОТЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

- Действие на честотния преобразувател: Използвайте
предимствата на различната скорост на помпата и
контролирайте налягането и потока вода независимо от
избраната програма за измиване. Спестявате вода и препарати.

Дистанционно управление

- Технология за пренос на данни: в случай на
авария, машината изпраща съобщение чрез
модем. Проблемът може да се открие и разреши
изключително бързо .

- Специални програми: Увеличете оборота чрез
предлагане на специални програми за интензивно
почистване на джанти или отстраняване на насекоми.

Софтуер РrofitManager

, С административния софтуер ProfitManager можете да
управлявате една или повече системи лесно и удобно.
Създаването на статистически отчети, администриране на
цените, програмиране на карти за измиване и администриране
на клиентите – това са само някои от възможностите, които Ви
предлага ProfitManager.

Добре изглеждаща
стоманена конструкция,
която е привлекателна за
клиентите

- Клетки за измиване с привлекателен
дизайн придават усещането за високо
качество и окуражават клиентите да
използват Вашите съоръжения за
самообслужване. Широкият диапазон от
възможности за дизайн Ви позволяват да
изпъкнете сред конкурентите си.

В допълнение , забележителните цветове,
рекламните знаци, аксесоарите и екстрите
могат да се използват за оформяне на дизайна.
Можете да подредите колкото елементи
желаете един до друг.

Добре изглеждаща стоманена конструкция – достатъчно пространство за индивидуални решения

- Стоманената конструкция на

- Разположението е гъвкаво

- Модулният дизайн на стоманената

клетките се предлага с различни
покривни решения и в различни
цветове.

планирано, което дава
възможност за нови архитектурни
идеи.

структура на съоръженията за
самообслужване позволява разширяване
при необходимост. Допълнителни
съоръжения и добавки могат да
допринесат за Вашата индивидуалност.

ШЕДОВ ПОКРИВ

ТРАПЕЦОВИДЕН ПОКРИВ

Проектиране на
подходящата система за
измиване на
автомобили за всяко
място.

РАМКОВ ПОКРИВ

- WashTec предлага проектиране
на сервизна система за всички
изисквания: от компактна система с
не повече от 4 клетки за измиване
до многоклетъчна система с 3-8
клетки за големи обекти.

ПЛОСЪК ПОКРИВ
С ПОДПОРИ

КУПОЛЕН ПОКРИВ

В зависимост от плана на
местоположението, клетките за
самообслужване може да са затворени
отзад или проектирани като тунелни
съоръжения. Дори ако вече предлагате
четково измиване на автомобили,
трябва да обмислите монтиране на
система на самообслужване, ако
разполагате с достатъчно място.
Техническото оборудване и за двете
съоръжения може да се планира в една
зона.

Технологиите на WashTec
предлагат всичко за Вашия успех.
-

Множество възможности: Вярното решение за
Вашия бизнес винаги може да бъде намерено.
-

-

Четкови портални автомивки за нисък, среден и
висок обеми измивания за месец
Конвейерни тунелни системи с модулен дизайн
за всички размери и изисквания
Системи за измиване на товарни автомобили за
автомивки или вътрешно ведомствено приложение
Съоръжения на самообслужване с модулен
дизайн за всякакви нужди и големина на работното
място
Системи за рециклиране– без химикали и безопасни
за околната среда
WashTec химикали – продукти за почистване и
измиване на всички видове коли

Бързо обслужване 35 технически лица в цяла Българиявинаги някой е близо до Вас.

- Финансови планове, изработени специално за
Вас: Ще подпомогнем Вашия бизнес при атрактивни
условия.

- Надеждна експлоатация: Модерна технология за
измиване от повече от 40 години. Повече от 2 милиона
автомобила биват почиствани с технологиите на
WashTec всеки ден.

- Услуги, заслужаващи Вашето внимание:
-

-

Анализ на място за оптимизирано изграждане на
Вашия бизнес
Изчисления на рентабилността могат да Ви помогнат
при планиране
Търговско обучение на персонала, с цел
увеличаване на приходите

-Изпитано качество: EN ISO 9001, 14001 –сертификати
за Вашата сигурност

www.washtec
.de

