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Rewolucja
w myciu pojazdów
Nowy standard „Drive & Clean” czyli umyj bezdotykowo
bez wysiadania z samochodu robi furorę na świecie.
Coraz więcej zadowolonych klientów wybiera tą formę
utrzymania w czystości swojego pojazdu.
Nieinwazyjna, bezdotykowa, a zarazem automatyczna forma mycia i suszenia samochodu w myjni LaserWash
360+ to proces zasługujący na uczynienie z niego standardu jakości i szybkości czyszczenia samochodu. Prostota,
szybkość, dokładność i niezawodność
myjni LaserWash 360+ pozwala skupić
się na samochodzie, a nie sprzęcie myjącym. Jeśli szukasz prostej, ale wyrafinowanej myjni, która zapewnia mycie
niezrównanej jakość, PDQ LaserWash®
360 jest idealnym rozwiązaniem dla
Ciebie. Funkcjonujące na naszym rynku urządzenia potwierdzają właściwości użytkowe myjni.
Myjnia LaserWash 360+ stała się realną alternatywą dla inwazyjnych myjni „rollover” – szczotkowych. Zasada
procesu mycia w sensie automatyki
pozostaje podobna jednak brak jest
fizycznego udziału kierowcy w procesie mycia jednak kluczowa pozostaje sama forma mycia. W myjniach
szczotkowych następuje fizyczny kontakt szczotek z karoserią, w przypadku
LaserWash fizycznego kontaktu brak
a proces mycia dokonuje się poprzez
działanie ciśnienia wody i dedykowanych detergentów.
Dostępne są wszystkie znane do
tej pory programy mycia czyli: mycie
wstępne, mycie zasadnicze, płukanie,
nabłyszczanie, woskowanie i suszenie. Dodatkowo producent wprowadził programy które znakomicie poszerzają ofertę : usuwanie owadów,
mycie podwozia, pokrywanie karoserii
środkami zabezpieczającymi lub trójkolorową pianą aktywną, dodatkowe
mycie boków karoserii i kół co czyni
ofertę kompletną.
Myjnia Laserwash 360+ pozwala na
automatyczne mycie pojazdów o różnej wielkości i maksymalnej wysokości
do 2,15 m.

22

Konstrukcja myjni pozwala na programowanie przestrzeni budynku.
Urządzenie może być zamontowane do ścian lub do ramy wolnostojącej co pozwala na wykorzystanie każdej istniejącej przestrzeni zamkniętej,
również po starej myjni portalowej.
Ułatwieniem w codziennym nadzorze i obsłudze myjni jest zdalny monitoring pozwalający na kontrolę i usuwanie błędów, monitoring statystyki
myć i nadzór nad cenami. Z każdego
miejsca na świecie posiadając dostęp
do internetu możesz mieć wgląd w bieżący status swojego urządzenia.
Zastosowanie najnowocześniejszych
technologii sprawia, że myjnia LaserWash 360+ jest urządzeniem oszczędnym, wykorzystującym wodę i energię
w zoptymalizowany sposób. Specjalna
formuła środków chemicznych minimalizuje ich zużycie przy zachowaniu
bezwzględnej jakości.
Jedynym wykorzystywanym przez
myjnię źródłem energii jest energia
elektryczna. Dla jej uruchomienia wystarczy więc przyłącze elektryczne,
woda i odpływ ścieków oraz budynek
spełniający wymogi co do wymiarów.
Ograniczona liczba przyłączy znakomicie ułatwia uzyskanie koniecznych
pozwoleń jak i w późniejszym etapie
jej utrzymanie w ciągłej eksploatacji.
Ponieważ myjnia LaserWash 360+ zasilana jest tylko prądem co przy dodatkowym wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych może dać korzyści i pod
względem ekonomii i ekologii.
Optymalna pod względem inżynierskim konstrukcja zapewnia trwałość i długoletnie działanie. Elementy
wykonane są z materiałów nierdzewnych a ich przemyślana konstrukcja
i umiejscowienie daje łatwy dostęp
serwisowy co znakomicie skraca czas
przestojów technologicznych.

Dlaczego warto wybrać myjnię
LaserWash 360+?
Inwestor uzyskuje poprawę kluczowych dla myjni wskaźników:
 Zwiększona przepustowość, redukcja kosztów eksploatacji
 Zwiększony dochód na jeden samochód
 Szybszy zwrot z inwestycji!
Argumenty praktyczne za wyborem
myjni LaserWash 360+
 W związku z potrzebą ograniczania kosztów stosowanie myjni automatycznych eliminuje częściowo
czynnik ludzki
 Inwestycja w najnowocześniejsze
technologie mycia
 Ograniczenie wydatków na media
oraz chemikalia używane w procesie mycia
 Gwarancja nieinwazyjnego mycia,
dbałość o karoserię auta
 Szybkość mycia do 15 samochodów na godzinę
 Pełna dostępność serwisu
 Stała dostępność chemikali i części
zamiennych
 Prosta i trwała budowa ze znakomitym dostępem serwisowym
 Możliwość mycia wszystkich rodzajów
samochodów do wysokości 2,15 m
 Indywidualna konfiguracja programów mycia
Argumenty wizerunkowe za wyborem
myjni LaserWash 360+
 Niespotykana technologia mycia buduję wizerunek innowacyjnej firmy
 Interesująca technologia dla obserwatora
 Zapewnienie dbałości o własność
klienta
 Szybkość i ciągłość obsługi
Argumenty kosztowe za wyborem
myjni LaserWash 360+
 Niski koszt jednego mycia
 Szybki zwrot z inwestycji
 Oszczędności w budżecie płac
 Możliwość generowania kosztów
działalności poprzez leasing urządzenia
 Możliwość przystosowania użytkowania myjni w sposób hybrydowy dla użytku własnego oraz komercyjnego
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Ultranowoczesna i skuteczna technologia mycia pojazdów

przez cały rok

z laserową precyzją

z maksymalną ochroną pojazdu

Twoi klienci już nie muszą opuszczać pojazdu ani martwić się o porysowany lakier. Doświadczą mycia z
laserową precyzją w pełni automatycznym procesie. W LaserWash 360 plus najważniejszy jest komfort
klienta, precyzja i dokładność mycia oraz troska o jego samochód. Twój klient doświadczy tych wartości
od momentu wyboru programu mycia aż do końca tego procesu obserwując wszystko z wnętrza
pojazdu i delektując się ulubioną muzyką lub kontynuowaniem rozmowy telefonicznej.

Materiały z anodyzowanego aluminium klasy
lotniczej. Stal nierdzewna i aluminium, ze
spawanymi kolektorami zastępującymi zespoły
złączek redukujących punkty wycieku.

Doskonałe mycie i ekonomia pod Twoją
kontrolą w każdej chwili - monitoring z
precyzyjnym dozowaniem zapewni najlepsze
efekty o każdej porze roku.

zobacz
jak pracuje Twój nowy
biznes ...
Minimalna konserwacja i rzadsze przeglądy ograniczenie elementów ruchomych oraz
brak kontaktu z pojazdem gwarantują
długoletnią, bezpropblemową eksploatację.

scan and start movie

więcej o LaserWash 360 plus na...

Postrzeganie przez klientów i budowanie silnej
pozycji na rynku myjni samochodowych.
Prostota obsługi, jakość mycia i dbałość o
auto klienta zostaną bardzo szybko docenione.

www.laserwash.pl

Wyłączny przedstawiciel w Polsce, amerykańskiej firmy PDQ w zakresie dostaw i
budowy bezdotykowych myjni automatycznych serii LaserWash 360 Plus.

