
Mocowanie do ściany.   Mocowanie na ramie nośnej.

Urządzenie LaserWash 360 Plus oferuje dwa rozwiązania 
mocowań, dopasowując je do miejsca montażu. 

Myjnia może być zamontowana na ramie wolnostojącej lub jako 
myjnia mocowana do uchwytów ściennych.
W zależności od wymiarów budynku wybieramy odpowiednie 
rozwiązanie, które zapewni stabilność konstrukcji nośnej.

Myjnia 
 most i wózek transportowy wykonany

z materiałów nierdzewnych,

 system sterowania myjnią "Smart 360",

 czujniki ustalające pozycję pojazdu,

 system wykrywania przeszkód,

 uchwyty ścienne,

 aluminiowe szyny prowadzące,

Opcje dodatkowe:

MYJNIA LASERWASH 360 PLUS - WYPOSAŻENIE BEZDOTYKOWA MYJNIA AUTOMATYCZNADOSKONAŁA OBSŁUGA KLIENTA

   Zeskanuj kod QR. Zobacz 
LaserWash 360 Plus w akcji.

Umieszczenie węży ciśnieniowych oraz okablowania 
wewnątrz specyficznej obudowy w formie łańcucha 
ułatwia instalację oraz chroni podzespoły przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie ruchu mostu. 
Rolki teflonowe wewnątrz szyn transportowych ułatwiają 
poruszanie się mostu i zapewniają bezawaryjną pracę. 
Zastosowany napęd w postaci pasków zębatych zapewnia 
precyzję poruszania się mostu i ramienia myjącego.

Takie rozwiązanie także znacznie ułatwia dostęp do 
podzespołów i ich serwisowanie.

 pompa CAT,

 podgrzewacz wody,

 system oszczędzania wody,

 dodatkowe wyświetlacze informacyjne LED,

 dodatkowy system mycia boków i kół oraz
podwozia,

 szafy elektryczne (zasilające),

 stacja pomp wyposażona w zbiornik,

 podstawowy wskaźnik LED pozycji pojazdu
na stanowisku,

 w pełni wyposażony łańcuch energetyczny,

 zestaw obudów urządzenia,

 stacja uzdatniania wody.

 system wspomagający usuwanie owadów,

 rama wolnostojąca,

 urządzenia dodatkowe:

• terminal płatniczy,

• kompresor,

• odkurzacz.

Specyfikacja techniczna: 

Standardem w każdej LaserWash® 360 Plus jest zaawansowany system kontroli mycia, który umożliwia dostęp do wszystkich 
kluczowych funkcji operacyjnych myjni, za pośrednictwem dowolnej przeglądarki 
internetowej bez dodatkowego 
lub specjalnego oprogramowania. 
Możesz konfigurować pakiety 
mycia, programować funkcje 
myjni i zdalnie monitorować 
obsługę urządzenia przez 
Internet, uzyskując informacje 
w czasie rzeczywistym 
i eliminując niepotrzebne wizyty 
na myjni. LaserWash® 360 Plus 
można również zaprogramować 
tak, aby automatycznie myjnia wysyłała ostrzeżenia do komputera,
tabletu lub smartfona, zapewniając natychmiastowy status czynności związanych
z myciem informując o krytycznych problemach, które mogą występować na myjni. 
Ta łatwa do zaprogramowania funkcja zapewnia stały kontakt z myjnią z dowolnego 
miejsca na świecie, w dowolnym momencie.

w wersji podstawowej zawiera:

Sugerowane wymiary budynku: Wymagania użytkowe: 
Wysokość: 4,5 m. 

Szerokość:  7,5 m.  

Sprężone powietrze:     100 l/min., 6,2 do 10 bar

Woda sieciowa:   min. 190 l/min., 4,0 do 6,0 bar 

Zasilanie elektryczne: 400V,  50/60 Hz

Długość:  

(5,5 m. stanowisko mycia + 2 m. technologia) 

Zasilanie: 12,5 m. (optymalna) 

Oprogramowanie sieciowe. 
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Automat płatniczy.
Automat płatniczy pozwala na:

 wybór programu mycia,
 płatność kartą płatniczą (bankową),
 płatność banknotami lub monetami,
 karta stałego klienta,
 możliwość wystawiania faktury VAT,
 pełną kontrola nad płatnościami za usługę mycia, konfigurowanie i raporty płatności.

Elastyczność zastosowań elementów nośnych 
zabudowy.

Rolki prowadzące oraz łańcuch 
energetyczny.

NOWA JAKOŚĆ MYCIA



Bezdotykowa myjnia automatyczna
Ponad 10 000 myjni LaserWash dostarczonych na całym świecie, firma PDQ Manufacturing Inc. jest bardzo dumna z faktu bycia 
liderem w sektorze automatycznych myjni samochodowych. Naszym celem jest dostarczenie operatorom myjni najbardziej 
innowacyjnych urządzeń, które stanowią przykład tradycji w dziedzinie wydajności, niezawodności i jakości. Nowa myjnia 
LaserWash® 360 Plus kolejny raz podwyższa standardy. Dzięki nowym funkcjom, zwiększeniu przychodów oraz optymalizacją 
całkowitych kosztów zakupu, oferuje możliwość najszybszego w tej branży zwrotu z inwestycji.

Zalety myjni: 

urządzenie o otwartej konfiguracji,
możliwość monitoringu on-line z każdego miejsca na

świecie,
 intuicyjny interfejs użytkownika,
wyjątkowy proces mycia,
niskie zużycie wody i środków myjących,
niskie koszty obsługi serwisowej,
elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej

i aluminium,
 technologia energooszczędna pozwalająca zmniejszyć

zużycie mediów oraz zoptymalizować koszty
działalności,
dostępność serwisu.

To co wyróżnia myjnię: 

 zaawansowane pozycjonowanie pojazdu na stanowisku przy pomocy
czujników ultrasonograficznych,

automatyczne ramię myjące wyposażone w 18 dysz ciśnieniowych,
oraz w czujniki mierzące pozwalające na utrzymanie stałego dystansu
od pojazdu oraz omijanie przeszkód,

 system ułatwiający usuwanie owadów z przedniej części samochodu,

 trzy systemy pozwalające na aplikację zaawansowanych wosków
oraz kolorowej piany,

dodatkowe wysokociśnieniowe mycie boków pojazdu, kół oraz
podwozia,

wydajny system suszenia usuwający ponad 80% wody z karoserii,

 system iluminacji podkreślający proces mycia,

komendy głosowe w języku polskim.

Automatyczne ramię myjące.
Niezwykły system sterowania ramieniem LaserWash® 360 Plus zapewnia szybką obsługę i zaskakuje 
klientów precyzyjnymi ruchami podczas całego procesu mycia. Ramię obraca się o 360 stopni, 
jednocześnie poruszając się wokół pojazdu. System automatycznego omijania przeszkód wykorzystuje 
zaawansowaną technologię do lokalizowania przeszkód, takich jak np. haki do przyczepy, lusterka 
boczne i inne przeszkody, które mogą uniemożliwić prawidłowe przemieszczenie się ramienia 
myjącego wokół pojazdu. Ramię myjące odsunie się od przeszkody, zapamięta jej położenie, aby 
uniknąć kolizji w kolejnych przejazdach i kontynuuje mycie pojazdu. Jeżeli ramie myjące nie może 
ominąć przeszkody, będzie próbowało całkowicie się wycofać, spłukać wszelkie rozpoczęte procesy 
mycia i pojawi się sygnał do opuszczenia myjni. Po wyjechaniu pojazdu myjnia automatycznie zresetuje 
się i będzie gotowa do następnego mycia.

Opcja 3-kolorowej piany.
Opcja 3-kolorowej piany jest przeznaczona do nakładania na 
pojazd trzech roztworów dających efekt wielokolorowej piany 
pokrywającej karoserię. Oprócz efektu wizualnego kolorowa piana 
podnosi jakość mycia.

Woskowanie OverGlow.
System aplikacji wosku OverGlow to pokrywanie karoserii ścianą specjalnego 
preparatu woskującego dodatkowo system podświetlenia jasnym światłem LED 
zwiększa efekt wizualny.

Ułatwienie usuwania owadów.
System wspomaga usuwanie owadów, aplikuje specjalny preparat 
ułatwiający usuwanie cząstek organicznych z przedniej części 
pojazdu.

System iluminacji podkreślający proces mycia.
System LaserGlow można skonfigurować w taki sposób, aby 
pracował 24 godziny na dobę, przez cały rok podświetlając 
stanowisko mycia bez względu na to, czy na stanowisku znajduje się 
pojazd, czy też nie. Efekty świetlne mogą być skutecznym 
narzędziem marketingowym mającym na celu przyciągnięcie uwagi 
oraz zachęcającym klientów do powrotu na myjnię. Oświetlenie 
LaserGlow Ilumination wyróżnia myjnię na tle konkurencji.

GENEROWANIE ZYSKÓW STAŁO SIĘ PROSTE WYDAJNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I JAKOŚĆ

Mycie samochodu nigdy nie było tak proste i tak profesjonalne. Połączenie doświadczenia 
i dążenia do innowacyjnych rozwiązań firmy PDQ i Petronova daje Państwu szanse do zakupu 
technologii, która znacznie poprawi Państwa postrzeganie przez klienta i spowoduje znaczny 
wzrost konkurencyjności oraz wyróżni Państwa firmę i usługi na tle innych konkurentów.

Woskowanie Super Sealant
System Super Sealant chroni powierzchnię lakierowaną. Opcja ta pomoże 
zabezpieczyć lakier i utrzymać połysk nadwozia.

Stacja pomp o wysokiej wydajności i niskich kosztach obsługi.
Zmodernizowana stacja pomp wysokiego ciśnienia zapewnia zwiększoną żywotność i łatwy dostęp 
do obsługi serwisowej. W stalowej ramie oprócz pomp mieści się rozdzielacz płynów myjących. 
Całość zaprojektowano tak, aby maksymalnie zmniejszyć ilość elementów łączących.

Wydajny system suszenia karoserii.
Funkcja suszenia może być połączona z unikalną metodą płukania. 
System FlashDry nie wymaga dodatkowego czasu. Technologia 
FlashDry opracowana w oparciu o zasadę, że łatwiej jest usuwać 
wodę, która jest już w ruchu. W trakcie jednoczesnego płukania 
i suszenia usuwane jest 80% wody.
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Dodatkowe wysokociśnieniowe mycie 
boków pojazdu, kół oraz podwozia.

Specjalne dysze natryskowe oferują zaawansowane 
funkcje mycia ciśnieniowego dla kół, opon i listw 
progowych. Dysze o kształcie stożka "przecinają" 
błoto oraz brud. W sumie szesnaście dodatkowych 
dysz o zerowym nachyleniu usuwa zanieczyszczenia 
z obszarów, do których nie docierały inne 
konwencjonalne metody mycia.

PDQ Manufacturing, Inc. 
1698 Scheuring Rd. De Pere, WI 54115, USA
(920) 983-8333
1-800-227-3373

www.pdqinc.com
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REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA - LASEROWA PRECYZJA

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

Zaawansowane pozycjonowanie 
pojazdu.
Bardzo istotną cechą myjni LaserWash 360 Plus jest 
system pozycjonowania pojazdu Treadle®. 
Naprowadzanie rozpoczyna się, gdy pojazd wjeżdża do 
myjni. Czujniki ultradźwiękowe dokładnie mierzą 
szerokość i długość pojazdu, sygnalizując kierowcy 
zatrzymanie lub powrót do tyłu. Tablica LED emituje łatwe 
do zrozumienia piktogramy graficzne oraz sygnały 
głosowe. Po zajęciu odpowiedniej pozycji czujniki 
określają pole mycia wokół pojazdu tak, aby ramię myjące 
w bezpieczny sposób poruszało się wokół samochodu, 
zachowując stałą, bezwzględu na pozycję, odległość od 
karoseri.

Innowacyjna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zastosowane w myjni LaserWash® 360 Plus 
zapewniają optymalną równowagę między kosztami a zwrotem kosztów inwestycji. Znacznie 
większe prędkości mycia zwiększają przepustowość na myjni, co skutkuje krótszymi czasami 
mycia, które spotkają się z zadowoleniem klientów i spowodują, że klienci często wracają na 
myjnię. Technologia Smart 360™ sprawia, że urządzenie LaserWash® 360 Plus może bardzo szybko 
reagować na dynamiczne warunki panujące w myjni, minimalizując przestoje i optymalizując 
proces mycia. 
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