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Kvalitet, expertis och
innovation i världsklass.
Våra krav är höga.
Vi väljer leverantörer utifrån att du som kund ska få det bästa
Vi har arbetat med biltvätt sedan 80-talet och med åren lärt oss vikten av högkvalitativa produkter,
engagerad serviceverksamhet och djup kompetens. Det är dessa faktorer, rätt hanterade, som optimerar
dina möjligheter till en bekymmersfri och lönsam biltvätt idag och i framtiden.

Den världsledande tillverkaren av biltvättar
Vi har valt WashTec som vår partner och leverantör av biltvättar. Med ca 35 000 installerade tvättar
representerade i över 80 länder har de unik erfarenhet av biltvätt. De levererar innovativa, högkvalitativa
produkter som hela tiden utvecklas med kunden i fokus. De förstår marknadens behov, kundernas krav
och konsumenternas förväntan på tvättresultat. Som världsledande aktör driver de innovation i en trygg
process utan att riskera kvaliteten. Med WashTec som vår leverantör kan vi garantera att du som kund alltid
får tillgång till den senaste tekniken för en maximal tvättupplevelse och tvättresultat. Vi nöjer oss inte med
mindre.

Ett lika flexibelt koncept som robust
konstruktion, byggd för att stå i över 20 år.
Totalt har vi installerat ett 70-tal JetWashanläggningar i Sverige.
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Team 99.4%
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Din viktigaste framgångsfaktor:
teamet som levererar 99.4 % uptime.
En biltvätt är en riktigt god investering. Därför är driftsäkerhet ett
av våra viktigaste kvalitetsmått. Med våra serviceavtal lovar vi 99 %
uptime och har det senaste året levererat 99.4 %.
Det är resultatet av marknadens mest engagerade och kunniga
medarbetare, driftsäkra maskiner, regelbunden service och smarta
tjänster som lägger grunden till din bekymmersfria biltvättsvardag.
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JETWASH

Maximera affärsmöjligheten
med gör-det-själv-tvätt
Efterfrågan på gör-det-själv-tvätt ökar
stadigt. Med JetWash får du kvalitet i varje
detalj. En robust anläggning som håller
intäkterna höga och driftkostnaderna låga
över tid.
En växande affärsmöjlighet

Idag bedöms ca 50 % av biltvättandet ske hemma
på gatan. Men en tydlig förändring håller på att
ske då medvetenheten om miljöpåverkan ökar
samtidigt som allt fler kommuner inför förbud mot
oreglerad biltvätt. Det är sannolikt att majoriteten
av hemmatvättandet flyttar till gör-det-självanläggningar framöver. Därför är en gör-det-självtvätt en växande affärsmöjlighet.
Bekvämt, tillgängligt och smidigt

Gör-det-själv-konceptet erbjuder slutkunderna ett
bekvämt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att
tvätta bilen. De får tillgång till såväl utrustning som
bilvårdande kem som levererar ett enastående
tvättresultat. På en och samma plats finns allt
som behövs för att bilen ska glänsa både in- och
utvändigt. Dessutom är anläggningen tillgänglig
24/7 för slutkunder.
Maximera möjligheten

Investeringen i en JetWash innebär att du skapar
bästa förutsättningarna på din marknadsplats för
att hålla intäkterna höga och driftskostnaderna
låga i en anläggning som håller i över 20 år. Låga
driftkostnader tack vare kvalitet i varje detalj från
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konstruktion till teknik, likväl som materialval och
komponenter. Det innebär färre reservdelsbyten
och lägre krav på underhåll och reparationer. Höga
intäkter tack vare en bättre tvättupplevelse där
känslan av kvalitet möter kunden i varje steg av
tvättprocessen. Från att kunden kör in i tvättbåset,
väljer program till högtryck och tvättlans. Kvalitet
innebär också hög driftsäkerhet och pålitlighet, en
tvätt som funkar lika bra vid varje besök. Därför ger
JetWash-anläggningen nöjda kunder som kommer
tillbaka.
Skräddarsydd anläggning

JetWash består av ett modulsystem som kopplas
ihop till önskad storlek från en till åtta tvättplatser.
Du kan göra flertalet anpassningar såsom plats för
höga fordon, välja bland olika designkoncept och
extra utrustning. JetWash innebär helt enkelt en
flexibel lösning som möjliggör för dig att skräddarsy
din anläggning så att den blir optimal för din
marknadsplats. Vi finns tillgängliga för rådgivning
om vad som passar just din plats bäst.
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JETWASH

HELHETSLÖSNING

Helhetslösning
eller teknikrack
JetWash kommer antingen som en nyckelfärdig gör-det-själv-tvätt eller
som teknikrack för installation i en redan befintlig tvätthall eller gör-detsjälv-tvätt.

Helhetslösning
• Nyckelfärdig anläggning med 1-8 tvättplatser
• Flexibelt system som anpassas efter platsens förutsättningar
• Finns i två olika konstruktioner, Standard eller Premium
• Möjlighet till tvättplats för höga fordon såsom husbilar eller lastbilar
• Välj mellan olika tak eller öppna tvättbås utan tak
• Skiljeväggar mellan tvättbåsen kan levereras i olika material och modeller
• Välj mellan att platsbygga teknikhus eller en containermodell med färdiginstallerad tvätt-teknik

JETWASH

TEKNIKRACK

• Kvalitet i varje detalj, från konstruktion till materialval, teknik och komponenter
• En anläggning med låga krav på underhåll

Teknikrack
• Idealisk lösning för uppgradering av teknik på befintliga gör-det-själv-tvättar
• Servicevänlig konstruktion med lättåtkomliga komponenter förenklar underhåll och skötsel
• Kompakt design som inte kräver stort utrymme
• Kan levereras till befintligt teknikhus alternativt färdigmonterat i containermodell
• Kvalitet i varje detalj från konstruktion till materialval, teknik och komponenter
• Välj mellan att platsbygga teknikhus eller en containermodell med färdiginstallerad tvätt-teknik
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HD-Lanze
hp-lance

Schaumbürste
foam brush

ca. 374
approx. 374

3-fach Deckenkreisel "Z"
3-way Ceiling-mounted arm "Z"

Zusatz-Lanze
additional lance
HD-Lanze
hp lance Schaumbürste
foam brush

Två modeller med
olika uttryck

480
rement = 480
50

95

Achsmaß = 480
axial measurementfinns
= 480
Byggnaden

Byggnad

Flachdach mit Attika
weitere mögliche Dachformen
flat roof with attica
more possible roof versions
En design som ger ett robust uttryck med
tydliga stolpar i varje hörn av tvättplatsen.
Mellanväggarna fästs i både stolpar och mittsektion.
Stålkonstruktionen kan lackeras i flera olika färger
och mellanväggarna kan väljas i olika material.
Till modell standard finns två valbara tak.

Achsmaß = 480
25
axial
measurement
=
480
två olika modeller,

Walmdach

hipped roof

Rohrleitungsplan
siehe
Runddach
Zeichnung
4+0R-TR
round roof
piping drawing see
4+0R-TR

Teknikhus

HD-Lanze
hp-lance

Fußbodenheizu
Zeichnung 4+0H
floor heating s
drawing 4+0H-

134

Platsbyggt

1

2

3

4

5

ASchaumbürste
foam brush
Zusatz-Lanze
additional lance

earth electrode
assembled on the
steel construction
on site

D

9

25

10

11

12

Bredd upp till 4.80 m

Kopfbox - Design-Stahlbau
Container från WashTec

Som alternativ till att platsbygga ett teknikhus
går det att få en containermodell med tekniken
färdiginstallerad som levereras direkt från fabriken.
Det innebär en komplett lösning som kopplas in
direkt på plats med kort byggtid. Vi på Prowash
bistår med ritningar om så önskas.

HINWEIS !

Diese Zeichnung dient lediglich zur Planungsunters
die Bauausführung ist die entsprechende Bauzeichn

dead end box - design-steel
Waconstruction
shTec

JW3200 3-fach Deckenkreisel "Z"
JW3200 3-fold Ceiling-mounted arm "Z"
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Fördelen med ett platsbyggt teknikhus är bland
annat möjligheten att anpassa storleken efter behov
och tillgänglig plats. Ett större teknikhus erbjuder
bekvämare
arbetsmiljö.7 Du som kund ansvarar
för
6
8
uppförandet av platsbyggt teknikhus. Vi på Prowash
bistår självklart som rådgivare.

Fundamenterdung
bauseits an den
Stahlbau montieren

Einfahrt
B
entry

te:
480
Achsmaß = 480
Achsmaß = 480
Deckenkreisel
"Z"
Traverse
rement
= 480
axialmit
measurement
= 480 H7_747
axial measurement = 480
t:50
C
Ceiling-mounted arm "Z" with traverse H7_747

250

Durchfahrtsbox - Compact-Stahlbau
passage box - compact-steel constr

Trapezdach
trapece roof

95

W

Flachdach mit Attika
(Trapezblechdach)
flat roof with attic
trapece steel roof

En elegant, luftig design med något bredare
mittsektion för mellanväggarna som fästs i taket
istället för i sidostolpe. Stålkonstruktionen kan
lackeras i flera olika färger och mellanväggarna kan
väljas i olika material. Till modell premium finns fem
valbara tak.

Variante:
3-fach Deckenkreisel "Z" mit Traverse H7_747
Siehe Detail X
variant:
3-way Ceiling-mounted arm "Z" with traverse H7_747
see detail X

Einfahrt
entry

gerades
Sheddach
straight shed roof

Premium

respectively base are recommendet.

25

Rundda
round r

Standard

i
Standard och Premium. Oavsett modell
Empfehlung:
har
byggnaden
samma
höga kvalitet i både
Bauseitige
Verblendung nach
Montage Container
oder bauseitige Betonstufe bzw. Sockel vorsehen
konstruktion,
materialval och komponenter.
Recommendation:
Sitesäkerställer
service blindness after
assembly of the över tid.
Det
hållbarhet
container or site service concrete step

e

weitere mögliche Dachfo
more possible roof vers

WashTec Cleaning Technology GmbH
Argonstraße 7; D-86153 Augsburg
Tel.+49-(0)821/5584-0
Fax.+49-(0)821/5584-1410

Bredd 2.46 m

Rohrleitungsplan siehe Fußbodenheizung siehe
Zeichnung 4+0R-TRK
Zeichnung 4+0H-TRK
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PROJEKT:

Standa
standa
BENENNUNG:
Ansich
view f
MASCHINEN-NR:
AUFTRAGS-NR:

Tvättplatsernas standardhöjd är 2.90 m med
möjlighet till extra tvätthöjd om 3.20 m som tillval.

Bredd

1
2
3
RAL för standardutförande
anläggning.

4

5

4.8 0 m

6

CC

7
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Detail Z
detail Z

1

2

3

4

660

25

Seitenansicht
side view
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16
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13

weitere mögliche
D
16
more possible roof

14

15

480

2

3

660
200

210
230

Fundamenterdung
bauseits an den
Stahlbau montieren
earth electrode
assembled on the
steel construction 25
on site

Rohrleitungsplan siehe
Seitenansicht Zeichnung 4+0R-TRK
side view piping drawing see
4+0R-TRK
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Schaumbürste
foam brush

Einfahrt
entry

Einfahrt
entry

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

Einfahrt
entry

siehe Detail W
see detail W

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

siehe Detail Y
see detail Y

Grundriß
ground plan

4
detail
W

H

entry
660

Achsmaß = 480
axial measurement = 480
2450

Einfahrt
entry

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

siehe Detail Z
see detail Z

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

siehe Detail X
see detail X

HD-Lanze
hp-lance

25

Fundamenterdung
bauseits an den
Stahlbau montieren
earth electrode
assembled on the
steel construction
on site

HD-Lanze
hp lance Schaumbürste
foam brush

5

25

480

480

480
2450

480

Durchfahrtshöhe ca. 295
passage height approx. 295

JW3710 Rahmen und Berostung
siehe Zeichnung JW-0002
bauseits oder WashTec
JW3710 frame and gratings
see drawing JW-0002
site service work or
supplied by WashTec
HD-Lanze
hp-lance

480

Trapezdach

12

13 trapece roof

dead end box - design-steel construction

250

Rohrleitungsplan siehe
Zeichnung 4+0R-TRK
piping drawing see
4+0R-TRK

95

ZU1150 CashManager 2.0
ZU1120 Geldwechselautomat für Scheine
ZU1121 Geldwechselautomat für Scheine und Münzen
ZU1129 Adapterrahmen
ZU1150 CashManager 2.0
ZU1120 money exchanger for note acceptance
ZU1121 money exchanger for note and coin acceptance
ZU1129 adapter frame
Empfehlung:
Der Banknotenwechsler ist vor Spritzund Regenwasser geschützt anzubringen.
- Es ist ein wirksames Vordach (H7_791) gegen
Regen- und Sonneneinwirkung vorzusehen.
- Automat nicht im Spritzbereich eines
Waschplatzes anbringen.
Siehe Zeichnung H7_791

Recommendation:
Please take care against splash water for
the coin changing machine .
- porch roof (H7_791) against rain and sunshine
- do not place the coin changing machine
near the splash area of the wash bay
See drawing H7_791

M

Zusatz-Lanze
additional lance
1

2

3

200

134

Schaumbürste
foam brush
Zusatz-Lanze
additional lance

Fundamenterdung
bauseits an den
Stahlbau montieren
earth electrode
assembled on the
steel construction 25
on site

Einfahrt
entry

Einfahrt
entry

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

4

5

6

7

Einfahrt
entry

siehe Detail W
see detail W

Achsmaß = 480
axial measurement = 480

Grundriß
ground plan

ca. 295
pprox. 295

L

210
230

option:
H7 731C Flat roof over container

Fußbodenheizung siehe
Zeichnung 4+0H-TRK
floor heating see
drawing 4+0H-TRK

660

HD-Lanze
hp-lance

660
200

K

05.01.17
Datum

Kopfbox - Design-Stahlbau

Variante:
3-fach Deckenkreisel "Z" mit Traverse H7_747
variant:
3-way Ceiling-mounted arm "Z" with traverse H7_747

Abstand zu bauseitigem Gebäude
distance to the customer building

Runddach
round
Änderung roof

Zust

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten" "Copyright reserved"

Empfehlung:
Bauseitige Verblendung nach Montage Container
oder bauseitige Betonstufe bzw. Sockel vorsehen
Recommendation:
Site service blindness after assembly of the
container or site service concrete step
respectively base are recommendet.

Schaumbürste
foam brush

straight shed roof flat roofFax.+49-(0)821/5584-1410
with attic
trapece steel roof

25

250

J

weitere mögliche
Dachformen
Diese Zeichnung dient lediglich
HINWEIS !
more possible roof versions
die Bauausführung ist die entsp
WashTec Cleaning Technology
gerades
FlachdachArgonstraße
mit Attika
7; D-86153 Augs
WashT
ec Tel.+49-(0)821/5584-0
Sheddach
(Trapezblechdach)

Walmdach

hipped roof

Zusatz-Lanze
additional lance

Schaumbürste
foam brush

6
7
8
9
10
11
För
tvätt av
högre
fordon
såsom
Detail W
husbilar
och
lastbilar
erbjuds
Vorderansicht
view
3+1-place-container-facility 3D Ansicht;front3+1-Platzöppen tvättplatsContainer-Anlage
utan tak och
väggar samt med förhöjd tvättarm.
Det möjliggör tvätt av fordon upp
Option:
H7 731C Flachdach über Technikcontainer till 3.50 m höjd.
1

dead end box - design-st
Einfahrt

25

Empfehlung:
Bauseitige Verblendung nach Montage Container
oder bauseitige Betonstufe bzw. Sockel vorsehen

HD-Lanze
Recommendation:
hp-lance
Site service blindness after assembly of the
container or site service concrete step
respectively base are recommendet.

Kopfbox - Design-Stahlba
ca. 438
approx. 438

ca. 437
approx. 438

Durchfahrtshöhe ca. 295
passage height approx. 295

480

min. 40

250

480
2450

ca. 438
approx. 438

M

Zusatz-Lanze
additional lance

Variante:
Schaumzu bürste
bauseitigem
Gebäude
3-fach Deckenkreisel "Z" mit Traverse H7_747
HD-Lanze
Schaumbürste variant:
distance tofoam
thebrush
customer
building
hp lance
foam brush
3-way Ceiling-mounted arm "Z" with traverse H7_747

HD-Lanze
Abstand
hp-lance

480

250

JW3200 3-fach Deckenkreisel
JW3200 3-fold Ceiling-mounted arm

Abstand zu bauseitigem Gebäude
distance to the customer building

Zusatz-Lanze
additional lance

Bakre vägg

Recommendation:
Please take care against splash water for
the coin changing machine .
- porch roof (H7_791) against rain and sunshine
- do not place the coin changing machine
near the Gsplash area of the wash bay
See drawing H7_791

Trapezdach
trapece roof
JW3400 Bedientableau
JW3400 Operating panel

25

Empfehlung:
Bauseitige Verblendung nach Montage Container
oder bauseitige Betonstufe bzw. Sockel vorsehen
Recommendation:
Site service blindness after assembly of the
container or site service concrete step
respectively base are recommendet.

Schaumbürste
foam brush

480

Vorderansicht
front view

ZU1150 CashManager
2.0
E
ZU1120 Geldwechselautomat für Scheine
ZU1121 Geldwechselautomat für ScheineJW3200
und Münzen
2-fach Deckenkreisel
ZU1129 Adapterrahmen
JW3200 2-fold Ceiling-mounted arm
ZU1150 CashManager 2.0
ZU1120 money exchanger for note acceptance
ZU1121 money exchanger for note and coin acceptance
ZU1129 adapter frame
Empfehlung:
Der Banknotenwechsler ist vor Spritzund Regenwasser geschützt anzubringen.
- Es ist einF wirksames Vordach (H7_791) gegen
Regen- und Sonneneinwirkung vorzusehen.
- Automat nicht im Spritzbereich eines
Waschplatzes anbringen.
Siehe Zeichnung H7_791

480

Öppen
tvättplats
25

K

480

Durchfahrtshöhe ca. 295
passage height approx. 295

JW3710 Rahmen und Berostung
siehe Zeichnung JW-0002
bauseits oder WashTec
JW3710 frame and gratings
see drawing JW-0002
site service work or
supplied by WashTec
HD-Lanze
hp-lance

Zusatz-Lanze
additional lance
HD-Lanze
hp lance Schaumbürste
foam brush

20

480
2450

gerades
Sheddach
straight shed roo

660

480

Schaumbürste
foam brush

ca. 590
approx. 590

HD-Lanze
hp-lance

480

DetailWalmdach
V
detail
V roof
hipped

siehe Detail X
see detail X

ca. 438
approx. 438

siehe Detail Z
see detail Z

25

detail Y

ca. 230
approx. 230

0º
36

7

siehe Detail Y
see detail Y

D

Z-bom

Vorderansicht
front view
F

6

H7_708 equipment room

L

15

ca. 437
approx. 438

5

Detail X
detail X

E

480

14

H7_708 Technikraum

3D view;

480

A

C

"Z"
JW3200 3-fold Ceiling-mounted arm "Z"

Zusatz-Lanze
additional lance

HD-Lanze
hp lance Schaumbürste
foam brush

Empfehlung:
Bauseitige Verblendung nach Montage Container
oder bauseitige Betonstufe bzw. Sockel vorsehen
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JW3200 3-fach Deckenkreisel
JW3200B3-fold Ceiling-mounted arm

Beroende på hur många tvättfunktioner du vill erbjuda på
anläggningen behövs två eller tre lansar. Den första lansen kan
användas för avspolning, högtryck, högglans och vaxning. Den andra
lansen består av en skumborste
vilken är bra för att ta bort trafikfilmen
C
JW3200 3-fach Deckenkreisel
på fordonen. Den tredje lansen används för tillvalet PowerFoam.

min. 40

Recommendation:
Site service blindness after assembly of the
container or site service concrete step
respectively base are recommendet.

Detailutan
Z
Anläggningen kan levereras med eller
bakre
detail Z
vägg. Fördelen utan bakre vägg, dvs genomfart, är
detail
W
Detail W
att det är enkelt för Htvättkunden
som
slipper
backa
ut. Därmed förenklas flödet på anläggningen. Detta
Vorderansicht
front view
kräver dock mer yta. Fördelen med bakre vägg är
J
att du får en mer skyddad tvättplats, Detail
t exY för vind.

B

480
2450

Durchfahrtshöhe ca. 295
passage height approx. 295

G

JW3200 2-fach Deckenkreisel "Z"
JW3200 2-fold Ceiling-mounted arm "Z"

480

Schaumbürste
foam brush

200

8

Bakre vägg

Tack vare den speciella
formen på Z-bommen har
lansar och skumborstar en
rörelseradie på 360º. Detta ger
kunderna större rörelsefrihet
och slangarna korsar inte
varandra.

480

JW3200 2-fach Deckenkreisel
JW3200 2-fold Ceiling-mounted arm

Lansar

D

25

40

A

7

HD-Lanze
hp-lance

40

4

Skiljevägg mellan tvättbåsen går att få i två olika
material. För både standard och premium finns Vorderansicht
front view
E
trespa, ett tåligt minerit-material. För premium9
10
11 mellanvägg 12
modellen
finns även möjlighet
att välja
Detail X
av säkerhetsglas. F
detail X

För olika uttryck i designen kan du välja mellan hel
taklänga över teknikhuset eller bruten taklänga.
Dessutom får teknikhuset/containern ett extra skydd.

ca. 290
approx. 290

Valmtak
3

Detail Y
detail Y

4
. 374

2

JW3400 Bedientablea
JW3400 Operating pa

ca. 290
approx. 290

H7_708 equipment room

Valbart tak för modell Standard
5
6
Valbart tak för modell Premium
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Detail V
detail V
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Rundtak med
skyltramp

Stålkonstruktionen pulverlackeras för maximal
hållbarhet och minimal miljöpåverkan. Färgen
innehåller inga lösningsmedel utan appliceras
elektrostatiskt. Färgerna väljs fritt enligt RAL.
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skyltramp

Kulör

134

Takdesign

Achsmaß = 480
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Fundamenterdung
bauseits an den
Stahlbau montieren
earth electrode
assembled on the
steel construction
on site
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Byggd för långvarig och
kostnadseffektiv drift
Förstklassig in i minsta detalj

Högkvalitativa komponenter

T E K N I K F Ö R SJ Ä L V T V Ä T T A N L Ä G G N I N G A R − H Ö G K V A L I T E T, F Ö R S T K L A S S
Kemikalieresistenta ventiler
och rostfria rör

Genom att aktivt välja marknadens bästa
komponenter säkerställs långvarig driftsäkerhet
och låga underhållskostnader. Till exempel används
rostfria rör och högkvalitativa, kemikalieresistenta
ventiler vilket säkerställer god funktion under
lång tid.

4

1

T E K N I K F Ö R SJ Ä L V T V Ä T T A N L Ä G G N I N G A R − H Ö G K V A L I T E T, F Ö R S T K L A S S I G I N I M I N S T A D E T A L J
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WashTec tvätteknik för självtvättanläggningar kännetecknas
av hög högtrycksRostfria stålrör, kemikalieresisten
Marknadsledande
från CAT
kvalitet. Användningen av högkvalitativa komponenterpumpar
och högpresCAT som tillval och många andra
JetWash levereras som standard
med marknadens
terande teknik garanterar kontinuerlig drift av anläggningen.
självtvätten
till en långsiktig inkom

3

M Å N G A S M A R TA F U N K T I O N E R G E R

WashTecAvhärdning
tvätteknik för
självtvättanläggningar
kännetecknas av hög
och
aktivt kolfilter
3
kvalitet. Användningen
av högkvalitativa komponenter och högpresskyddar osmosmembranet
garanterarkommunalt
kontinuerlig
drift
Först teknik
leds inkommande
vatten
till av
en anläggningen.
Vid frostrisk aktiveras automatiskt ett frostskydds- terande
1

Effektivt frostskydd säkerställer
drift även vintertid

system som via en frostskyddsbrunn, interncirkulerar avhärdningsanläggning som effektivt avlägsnar
kalk ur vattnet. Därefter leds vattnet vidare till det
vattnet genom lansar och borstar i anläggningen.
aktiva kolfiltret som filtrerar bort smutspartiklar
På så sätt förbrukas inget färskvatten för att hålla
M Å N G A S M A R TA F U N K T I O N E R G E R
samt klor om det finns i vattnet. På så sätt
anläggningen frostfri. I kombination med en
värmekabel och isolerade högtrycksrör till respektive skyddas osmosmembranet från skador vilket ökar
livslängden.
tvättbås garanteras drift även vid temperaturer ner
till minus 10-15ºC.
2

Nedväxlade motorer skonar
högtryckspumparna

4

I normaldrift arbetar högtryckspumparna med sänkt
motorhastighet. På så sätt skonas materialet vilket
ökar livslängden. Som tillval finns frekvensstyrning
av högtryckspumparna vilket möjliggör optimerade
tvättprogram.

ngsområden:

ck- eller containeranläggning
17

Osmosvatten ger
perfekt torkresultat

Alla JetWash levereras med osmosanläggning
där salterna i vattnet avlägsnas. Osmos ger
därför optimalt sköljvatten vilket eliminerar risken
för vattenfläckar på lacken och ger ett perfekt
torkresultat.

Rostfria stålrör, kemikalieresistenta ventiler, högeffektspumpar från
Hydrauldrivna
och
CAT som tillval och många andra förstklassiga komponenter
gör
frekvensstyrda doserpumpar
självtvätten till en långsiktig inkomstkälla.

F L E X I B EL A N VÄ N D N I N G

Tack vare frekvensstyrda doserpumpar för
tvättkemikalier anpassas pumpens hastighet efter
antal tvättplatser med pågående tvätt.
På så sätt säkerställs att varje kund får rätt mängd
tvättkemikalier och därmed ett riktigt bra tvättresultat
oavsett hur många som samtidigt använder
anläggningen. Med JetWash kompromissar man
aldrig med kvaliteten.
förutsättningar:
Upp
Med specialprogram

Självtvätten kan konfigureras flexibelt för olika
till 8 tvättprogram kan installeras för användning med mynt, polletter,
tvättkort, koder eller bankkort

som Power
dina kunder moderna alternativ fö
i den lokala konkurrensen.

KO S T N A D S E F F E K T I V T E K N I K F Ö R S PA R S A M D R I F T

Självtvätten kan konfigureras flexibelt för olika förutsättningar: Upp
till 8 tvättprogram kan installeras för användning med mynt, polletter,
tvättkort, koder eller bankkort

a driftskostnader och långa underhållsintervaller

bästa högtryckspumpar från CAT. Som tillval finns
frekvensstyrning till högtryckspumparna vilket
möjliggör optimerade tvättprogram. Beroende
FpåL vilket
E X Isteg
B Ei Ltvättprogrammet
A N V Ä N Dsom
N Ianvänds
NG
får du olika tryck vilket innebär en behagligare
tvättupplevelse och ett bättre tvättresultat. Dessutom
ökar pumpens livslängd och vattenförbrukningen
minskar.

KOSTNADER

Med specialprogram som PowerFoam eller SelfTecs erbjuder du
UTAN
FREKVENSOMdina kunder moderna alternativ för biltvätt. Detta
gör
att du sticker ut
VANDLARE
i den lokala konkurrensen.
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En roligare
tvättupplevelse och
resultat i toppklass ger
ökade intäkter.
Våra tillval ger värden för både resultat
och upplevelse som kunderna är
beredda att betala lite extra för.

19
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Roligare tvättupplevelse
och förbättrat resultat

Colour Concept
Tydligt och enkelt är ledord när
det kommer till obemannade
tvättanläggningar. Colour Concept
är framtaget just för att guida och
underlätta för tvättkunden.
Varje lans har en färg som
matchar motsvarande tvättsteg på
programväljaren.

Programväljare

Tekniska möjligheter för

Dammsugare
i
optimering
av tvättverksamheten
varje bås

PowerFoam®

Genom att erbjuda dammsugning i varje bås
kommer fler kunder att dammsuga sin bil. Det ger
dels intäkter men också mycket nöjda kunder som
bekvämt får en ren bil både in- och utvändigt.

8 | Übersicht
PowerFoam är tvättkundernas favorit! Avfettning i form av tjockt skum löser effektivt smuts och
gör det Jet-Wash-Design, Mai 2017, Vera Menzl, Marketing
enklare att se vilka ytor man täckt. Det förbättrar både tvättresultat och själva tvättupplevelsen.
PowerFoam kräver frekvensstyrda högtryckspumpar.

Den kraftfulla centraldammsugaren placeras
i teknikhuset och kopplas till dammsugarna i
respektive tvättbås.
VÄ X L I N G S A U T O M AT

CENTR AL DAMMSUGAR ANL ÄGGNING

Tillval för ytterligare bekvämlighet
Utrusta tvätten med detaljer som förenklar för tvättkunderna och ger en komplett
Förlora inga intäkter utan erbjud dina kunder en automat för bonuskort, kortutmatning och växling med kvittoskrivare. Automaten är
upplevelse av såväl funktion som bekvämlighet.

tillverkad av rostfritt stål och är enkel att använda tack vare display
med menynavigering. Tömning av pengar sker säkert på automatens baksida.

ShieldTecs Ultra®
Torkvax

ShineTecs Ultra®
Polervax

WashTecs patenterade torkvax gör att
vattendropparna pärlar sig och rinner av bilen.
ShieldTecs Ultra ger därför ett riktigt bra torkresultat
och mycket bättre glans. Detta är extra värdefullt på
en gör-det-själv-tvätt där torkfunktion saknas.

Vädrets element lämnar spår i lacken, så kallade
mikrorepor. ShineTecs Ultra fyller i spåren och
ger en slät yta som reflekterar solljuset optimalt.
Resultatet är en skinande, blank bil. För bästa effekt
kombineras ShineTecs Ultra och ShieldTecs Ultra.

Dammsugare

Separat

på fundament

lanshållare

Ett central dammsugaranläggning är ett idealiskt komplement på
en självtvättanläggningar med flera platser. Utnyttja det tillgängliga
utrymmet optimalt och erbjud dina kunder något extra: För till yttre
rengöring hör också rengöring av insidan.

S J Ä L V B E TJ Ä N I N G S D A M M S U G A R E

M AT T VÄT T

Effektstarka dammsugare i enkelt eller dubbelt utförande får inte

Snabbt rena golvmattor. Mattvätten är utrustad med en kraftfull

fattas på tvättanläggningen.Matthållare
WashTec-dammsugarna är robusta och Mattvätt
rengöringsborste som snabbt ger rena golvmattor.
Papperskorg
enkla att använda.

14
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Vattenrening och
brunnsystem
I en gör-det-själv-tvätt är det inte bara
tvättutrustningen som ska göra jobbet.
Ett rätt dimensionerat brunnsystem för
rening av spillvattnet är en förutsättning
för att helheten ska fungera. Det gör din
verksamhet hållbar såväl ur investeringssom miljöperspektiv.
I Sverige har vi en av världens mest reglerade
marknader avseende utsläpp från biltvättar. Allt fler
vill göra val som värnar miljön och kommunerna
arbetar aktivt med att öka miljömedvetenheten
kring biltvätt. Gör-det-själv-tvättar ger möjligheten
att välja en miljövänlig, reglerad tvätt framför att
tvätta på gatan eller uppfarten med negativa
konsekvenser för miljön. Samtidigt ligger ett ansvar
hos verksamhetsutövare att minimera negativ
miljöpåverkan. Att rena spillvattnet är den viktigaste
delen i det arbetet.
Brunnsystem för att klara dagens
gränsvärden

Till gör-det-själv-tvätten behövs ett rätt
dimensionerat brunnsystem med reningsprocess
för att hantera utsläppen. För detta krävs en
slambrunn och en klass 1 oljeavskiljare. Dessutom
krävs frostskyddsbrunn för att cirkulera vatten
vintertid. Du behöver också en provtagningsbrunn
där vattenprovtagning sker för att säkerställa
att utsläppsvärden hålls inom kommunens
gränsvärden.

Frostskyddsbrunn
Provtagningsbrunn

Morgondagens krav?

Även om det idag inte är reglerad kravställning
från kommuner att gör-det-själv-tvättar ska ha
ett reningsverk är det inte osannolikt att sådana
krav kan komma i framtiden. Därför kan det finnas
anledning att ligga steget före redan vid etablering
av ny gör-det-själv-tvätt. Det gör du genom en så
enkel åtgärd som att komplettera brunnsystemet
med en biotank. Då kan du vid ett senare tillfälle
enkelt komplettera med vårt Alaska Bio reningsverk.
Framtidssäkrat system med Alaska Bio
och Svanenmärkta kemikalier

Alaska Bio är ett biologiskt reningsverk vilket
betyder att det är fritt från kemiska tillsatser och
att all rening sker genom naturliga processer.
Förutom att det är en effektiv och beprövad
reningsteknik, innebär det också enklare skötsel och
väsentligt lägre driftkostnader jämfört med andra
reningstekniker.
Våra Svanenmärkta kemikalier är speciellt
framtagna för Alaska Bio som i kombination erbjuder
marknadens bästa biologiska reningssystem.
Dessutom klarar det Svanens högt ställda krav
och innehar en grundlicens hos Svanen. Vi kan
redan idag tillgodose det som efterfrågas – och
kravställs – imorgon.

Oljeavskiljare
Slambrunn
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Ge din tvätt de bästa
förutsättningarna med
Prowash 3-punktsprogram

1

Läge

Attraktivt läge, tillgängligt och synligt
Rätt läge för biltvätten ger goda förutsättningar att driva tvättvolym. Slutkunderna
tvättar gärna nära bostaden vilket också skapar möjlighet att bygga upp lojalitet
bland de geografiskt närliggande målgrupperna.
God synlighet och låg hastighet på förbipasserande väg

Den viktigaste faktorn är ett läge där många bilar passerar och om tvätten
dessutom har god synlighet från vägen ökar snabbt kännedomen. Tvättkunder är
mer benägna att svänga av till tvätten om infarten sker via väg med låg hastighet,
till exempel 30-50 km/h är en stor fördel. Låg hastighet ökar även läsbarheten på
skyltning.

Ett gynnsamt läge, exemplarisk skötsel och
bra kvalitet på utrustning och kemikalier är
tydliga framgångsfaktorer för din tvätt.

Draghjälp av annan verksamhet

Om det finns verksamhet på angränsande fastigheter som också drar kunder är
det en extra skjuts. Det kan vara en bensinstation, mataffär eller annan plats dit
kunderna åker med bil.
Det är viktigt att inte utesluta bra lägen bara för att det finns andra tvättar i
området. Självklart ska du se över befintlig konkurrens för att säkerställa underlag
för din tvättanläggning men kom ihåg att det finns många sätt att locka kunderna
till just din tvätt.

Gör-det-själv

Tvättgata

Serviceplats
Automattvätt
Serviceplatser

2

Skötsel

Exemplarisk skötsel för en riktigt bra
kundupplevelse
Kunden ska alltid mötas av rena och fräscha tvättbås och en tvättanläggning där
allt fungerar. Det största hotet mot en framgångsrik tvätt är undermålig skötsel som
ger negativa tvättupplevelser såsom smutsiga bås eller trasig utrustning. Ett enkelt
sätt att säkerställa att ingen åker missnöjd från anläggningen är att tydligt skylta
upp med kontaktuppgifter och att vara tillgänglig för frågor och synpunkter.

Teknikrum

3

Kvalitet

Beroende på fastighetens förutsättningar går det
utmärkt att kombinera en gör-det-själv-tvätt med
automattvätt. De lockar olika kundgrupper och
förstärker platsen som en tvättdestination.

25

Bra kvalitet på utrustning och kemikalier
Kanske viktigast av allt är att tvätten alltid ska fungera felfritt. Vår bild är att det
alltid lönar sig att satsa på kvalitet och leverera en riktigt bra upplevelse, då
kommer kunderna tillbaka gång på gång.
Kvalitet handlar inte bara om tvättutrustningen utan också om tvättkem. Alltför
många gör-det-själv-tvättar underdoserar kem, vilket tvättkunderna märker i
form av sämre resultat och tvättupplevelse. Satsa därför på kvalitetskem i rätt
doseringar. Har du dessutom miljömärkta kemikalier möjliggör du för företag och
verksamheter med tydlig hållbarhetspolicy att bli kunder hos din tvätt.
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Inför byggstart
En gör-det-själv-tvätt är designad för att
vara en pålitlig och lönsam verksamhet
många år framöver. Därför är det viktigt med
goda förberedelser för att lägga en bra grund.
Prowash följer dig steg för steg inför och under
ditt bygge. Vi bistår med rådgivning, ritningar och
underlag samt projektledning av installationen av
själva JetWash-anläggningen. Däremot utför vi inte
entreprenad inom mark, el eller VVS. För dessa
entreprenadarbeten behöver du upphandla rätt
tjänster och leverantörer samt ansvara för att de
utförs efter våra anvisningar.
Bygglov

Första steget när du hittat rätt läge är att kontakta
din kommun. Där ansöker du om bygglov och
miljötillstånd för att bygga tvättanläggningen. Du
ansvarar för ansökan och vi hjälper dig med vissa
underlag avseende tvättverksamheten utifrån din
specifika anläggning.
Markarbeten

När bygglovet beviljats är det dags att starta bygget.
Först behöver marken förberedas vilket utförs av
en markentreprenör. Denne ansvarar vanligtvis för
schaktning för plattan, nedläggning av brunnar och
rör i mark. På den förberedda grusbädden gjuts
därefter en betongplatta med rör för vattenburen
golvvärme. Om du valt att platsbygga teknikhuset
byggs även det i detta skede. Slutligen asfalteras
körvägarna och ytorna runt tvätten iordningställs.
När betongplattan och eventuellt platsbyggt
teknikhus, är färdigställda påbörjar vi uppförandet
av själva JetWash-anläggningen såsom tak, väggar
och tvätt-teknik.
El och VVS

Entreprenörer för el och VVS ansvar för inkoppling
av el- och kommunalt vatten till tvätt-tekniken.
Beroende på vilken lösning för belysning som valts,
kopplas även detta in av entreprenören för el.
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Värmesystem

Anläggningen behöver någon form av uppvärmning
av vatten. Varmvattnet i anläggningen används till
både golvvärme i tvättbåsen samt eventuellt vid
infart till tvättbås och till vissa tvättprogram. Det
finns ett antal olika lösningar på marknaden för
uppvärmning av vatten (t ex bergvärme, fjärrvärme,
värmepanna, värmepump luft/vatten). Vi kan guida
dig i ditt val samt tillhandahålla vilka värmebehov
anläggningen har men du ansvarar för att
upphandla värmesystemet.
Teknikhus

Utöver tvättbåsen behöver anläggningen ett
teknikhus. Vi rekommenderar platsbyggt teknikhus
vilket görs av en entreprenadfirma (se punkten
ovan om markarbeten). Ett alternativ till platsbyggt
teknikhus är prefabricerade containerhus som
kommer från WashTec-fabriken och placeras på
betongplattan.
Internetuppkoppling

En tillförlitlig internetuppkoppling är av stor vikt för
att maximera funktionen på din tvättanläggning.
Flera delar av anläggningen behöver kommunikation
via internet för att fungera, t ex betalsystem, kameror
och värmesystem. Även funktioner för felsökning
på distans, utsändning av felmeddelanden vid
driftstörningar samt statistikuppföljning (t.ex. antal
utförda tvätt) behöver en uppkoppling.
Vi har gjort resan från idé till färdig tvättanläggning
många gånger, så du kan lita på vårt kunnande
genom processen. Innan du vet ordet av är det
dags för invigning av din nya JetWash!
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Svanenmärkt biltvätt

Våra maskiner är kompatibla med
olika betalsystem för den smidigaste
kundupplevelsen.

En Svanenmärkt tvätt ger möjlighet
att ta en tydlig marknadsposition
som den mest skonsamma biltvätten
för miljön. Ett behov som efterfrågas
allt mer.

Vi vet att betalsystemen är en viktig del i en
effektiv och lönsam biltvättsverksamhet. Det är
också en kategori där utvecklingen går snabbt
och konsumentens förväntningar på bekvämlighet
förändras på kort tid. Vi har god insikt i trender
och konsumentbeteende som genererar behov

och förväntan idag och imorgon. Vi har valt de
samarbetspartners som är bäst inom sin genre och
vi har ett stort utbud av olika betalningsalternativ.
Tillsammans med våra partners utvecklar vi
konkurrenskraftiga system för en kundvänlig
utformning.

N
VA

ENMÄRK

E
T

Våra maskiner är kompatibla med olika
lösningar såsom:

S

Kundvänliga betalsystem

Kompletta Svanenanläggningar
Vi kan leverera helt kompletta Svanenanläggningar,
från biltvätt till tvättgata med reningsverk och kem.
Eftersom vi är certifierade förenklar det avsevärt
för dig som vill Svanenmärka din tvätt. Och vi är
redan nu anpassade för nästa generations krav,
som innebär halverade mätvärden på olja och
tungmetaller.

Vi har levererat 95 % av
marknadens Svanentvättar

Betalkort
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Abonnemangstvätt
via app

På den svenska marknaden var vi först ut att bli
certifierade. Det innebär att vi besitter omfattande
kunskap och erfarenhet då vi levererat ca 95% av
marknadens Svanenmärkta tvättar.
Att Svanenmärka sänder en tydlig signal att din tvätt
är det skonsamma sättet att få en ren bil. Det ger en
möjlighet för dina kunder att göra ett aktivt val med
omsorg om miljön.
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Finansiering som passar dig
Vi erbjuder olika upplägg på
finansieringslösningar för din biltvätt
efter vad som passar dig bäst.
Leasing via Ikano Bank
I ett nära samarbete med Ikano Bank har vi tagit fram ett finansieringsförslag anpassat
för biltvätt. Finansieringen går via Ikano bank och din säljare kommer att introducera dig
för din kontaktperson där. Upplägget innebär att du betalar en månadsavgift innefattande
amortering av maskinen, ränta och restvärde. Du väljer därefter leasingperiod.
Leasingobjektets restvärde gör det möjligt att köpa leasingobjektet från Ikano Bank vid
avslutad leasing.
Du äger tvätten och ansvarar också för att lösa den vi leasingavtalets
slut. Du väljer fritt tjänster och styr i viss mån din månadskostnad
baserat på restvärde vid avtalstidens slut och avtalstidens längd.

Annan finansiering
Det står självklart dig som kund fritt att själv välja finansiering. Det enda vi behöver är ett
lånelöfte eller motsvarande i samband med ordererkännande. Om maskinen skall leasas
i annan bank behövs ett undertecknat leasingavtal innan maskinen beställs. I de fall
finansiering sker via egna medel görs en sedvanlig kreditupplysning och beroende på
affärens storlek sker viss betalning vid beställning.
För dig som vill använda dig av ett eget finansieringsalternativ
och samtidigt välja fritt bland våra tjänster.
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Vi rådger, krokar arm
och gör resan ihop

Rådgivning och val
av koncept

Projektledning

Montage

Ditt projekt tilldelas en specifik
projektledare som tillsammans
med din säljare, följer projektet
hela vägen. Vi planerar i detalj
för leverans och installation och
säkerställer att vi har allt underlag.
Det är en omfattande och viktig
dokumentation som vi kvalitetssäkrar för att allt ska gå problemfritt när montaget väl är igång.

Allt är på plats och det är dags
för montage. Nu kommer våra
kunniga montörer till platsen, de
är passionerade för våra maskiner
och vet av erfarenhet hur man
installerar en maskin så att det blir
riktigt snyggt och en utmärkt bas
för många års framgångsrikt och
bekymmersfritt tvättande. Du kan
själv välja programuppsättning för
din biltvätt tillsammans med våra
tekniker.

Överlämnande

Service & utveckling

Framtiden

Maskinerna är installerade,
funktionerna testade och din
biltvätt är klar att tas i drift.
Vi överlämnar biltvätten till dig
och håller i samband med detta
en utbildning. Vi finns självklart
tillgängliga så fort du behöver
oss även efter överlämnandet.

För att du ska ha en så effektiv
och lönsam biltvätt som möjligt
med bästa tvättresultat finns vår
rikstäckande serviceorganisation.
Den bidrar till maximal uptime för
din tvätt. Våra passionerade och
erfarna servicetekniker arbetar
varje dag för att din maskin ska
leverera optimalt, nu och flera år
framöver. Vi har olika nivåer på
avtal för att tillgodose dina behov.

När det är dags för en ny maskin
hoppas vi att få följa dig på nästa
resa för ytterligare framgångsrika
år tillsammans. Vi hoppas att den
kunskap vi byggt upp om din
affär ska fortsätta skapa värde för
dig år efter år.

Tillsammans säkerställer vi att
du får rätt maskin och utrustning
efter dina förväntningar, behov
och önskemål. Vi går igenom steg
för steg tills vi har ett komplett
koncept och maskinval samt
eventuellt reningsverk. Därefter
får du en offert och vid behov
förslag på finansieringslösning.
När allt är klart signeras ett
ordererkännande och biltvätten
beställs. Din biltvätt är på väg!
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Serviceorganisation med
bredd och djup
Våra 100 tvättproffs ger allt för att
våra kunder ska ha en glädjefylld och
bekymmersfri biltvättsvardag.
Vi vet vad som gör skillnad
Försäljning av maskinen är bara början, det är
sedan jobbet ska göras. Vi vet vad som krävs för en
glädjefylld och bekymmersfri biltvättsvardag.

Våra serviceplanerare är tillgängliga och säkerställer
att allting flyter smidigt och att du får rätt service
vid rätt tid. För dig som tecknar avtal med oss kan
vi lämna garantier på uptime, inställelsetid och
funktion.

Vi servar våra kunder i ordets bredaste bemärkelse,
dels med nordens största serviceorganisation på
vägarna samt med expertis inom projektering,
projektledning, produktutveckling, vattenrening,
kemi, marknadsanalys och rapportering. Vi har
både bredd och djup.

Kundfokus och fordonstvätt är vårt DNA, vilket
också visar sig i mycket goda omdömen i
våra regelbundna kundundersökningar* samt
återkommande förtroende från våra kunder.
Vi servar, driver, tar ansvar och agerar långsiktigt
i allt vi gör.

På en väg nära dig
Vi vet att snabb och bra service samt säker
drift är bland det viktigaste för våra kunder. Vår
serviceorganisation är aldrig långt borta. Vi har
närmare 60 tekniker från norr till söder i Sverige och
Finland.

*NPS-resultat med över 50% ambassadörer. Det innebär att över

hälften av våra kunder ger betyg 9-10 (skala 1-10) på frågan “Skulle du
rekommendera vårt företag till en kollega eller vän?”
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