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	Kommersiell tung fordonst vätt



MAXIWASH 0302

Det perfekta systemet för tvätt av

 alla tunga fordon

MAXIWASH

  WashTech har de idealiska

tvättanläggningarna för tunga fordon 

– lösningar för Era behov. För alla fordonstyper, extern 

fordonstvätt, eller för tvätt av den egna fordonsfl ottan: 

 Extrem e� ektivitet,

 tillförlitlighet och maximala tvättprestanda för varje typ 

av tunga fordon

 Exakt kontroll

 genom användning av mikroprocessorteknik Enkel användning: terminaler med textdisplayer eller knappar för specifika funk-

tioner förenklar styrningen av systemet.

Transponderkortläsare förenklar användningen av maskinen genom att 

tvättprogrammet lagras på kortet.

 UNDERHÅLLSFRI UTRUSTNING SPARAR TID OCH PENGAR

 FLEXIBEL KONTROLL FÖR ALLA TYPER AV TUNGA FORDON

Underhållsfria lager i långsamt roterande enheter minimerar smörjbehovet. Robusta motorer ger tillförlitlig drift.

 ALASKA VATTENRENING. DRIFTSÄKER MED MYCKET LÅGA DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Alaska biologiska vattenrening säkerställer att er anläggning klarar gällande miljökrav. Låt även spillvatten från smådelstvättar och golvskurmaskiner tas om hand av Alaska-systemet.

 Sidoborstar

 med dubbla lager ger utmärkt tillförlitlighet och konse-

kvent rena fordon

 Energisnålt: Drivmotorerna 

 är frekvensstyrda.

 Snabb:

 Ett rent fordon på 2 minuter med MaxiWash Express

 Överlägset tvättresultat
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 Tekniska fördelar
  som Er verksamhet 
       bara kan ha nytta av

TEKNIKEN I DETALJ

 UTMÄRKT TILLFÖRLITLIGHET

 ROBUSTA KOMPONENTER

 TEKNIKEN I DETALJ UNDERHÅLLSVÄNLIG TEKNIK

Kraftiga motorer i kapslade aluminiumhus för sidobor-

strotation.

Tak- och sidoborstarna har enkelt utbytbara borst-

segment.

Mikroprocessorstyrning av hela tvättförloppet.

Sidoborstarna med dubbla lager ger utmärkt tillförlit-

lighet och konsekvent rena fordon.

Konturformade borstar för optimal anliggning mot 

fordonets kontur.

Kontaktlösa givare registrerar information om bor-

starnas position. 

Sidoborstarnas placering sköts med kraftiga 

kuggstänger.

Underhållsfri upphängning av takborsten.

1 Takborste

2 Takborstens upphängning

3 Konturformade sidoborstar

4 Sidoborstens rotationsmotor

5 Sidoborsten placeras med kuggstänger

6 Dubbla lager för sidoborsten

12 Doseringspump för dosering av shampoo

13 Robust räls

14 Tippskydd

15 Stänkskydd för sidoborstar

7 Frekvensomvandlare

8 Kontaktfria givare

9 Mikroprocessorstyrning

10 Drivmotor

11 Rostfritt skåp för  tvättkemikalier

 och doseringspumpar Den noggranna och mjuka tvättcykeln styrs av 

frekvensomvandlare, som ger mjuk gång och möjliggör 

variabel tvätthastighet.
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MaxiWash Vario

07MAXIWASH

Helautomatiska tvättprogram för automatisk, utvändig rengöring av lastbilar, dragbilar, 

trailers, bussar, bilar och vans. Specialprogram finns tillgängliga för andra typer av fordon.

 PRAKTISKA OCH ROBUSTA SYSTEM –
 EKONOMISK DRIFT

 STORT UTBUD AV FUNKTIONER – 
 IDEALISKA SYSTEM FÖR TVÄTTOPERATÖRER

Tvättportal med sidoborstar (visas med takborste som finns som tillval). 

Maximal tvätthastighet 14 meter/min. Dubbel tvätt av en 18 meter lång lastbil på ca 

7 minuter.

Maskinens styrsystem, med den senaste mikroprocessortekniken, möjliggör flexibel 

programmering. Tillförlitlig mikroprocessorstyrning säkerställer optimal tvätt.

 MODERN ELEKTRONIK –
 FLEXIBEL PROGRAMMERING

Ett stort urval av specialprogram möjliggör också tvätt av fordon med speciella kon-

turer, t.ex. utstickande backspeglar.

 FLEXIBLA PROGRAM FÖR VARJE KONTUR

Helt elektronisk borststyrning för optimal anpassning efter 

fordonskonturen och bästa möjliga tvättresultat.

 PRECIS STYRNING – RENT RESULTAT

 KONTURFÖLJANDE HÖGTRYCKSTVÄTT OCH

 KEMPÅLÄGGNING.

Konturföljande högtrycks- och kembåge. Högtrycks- och kemsystemet, som är 

vridbart i 360 grader, följer fordonets konturer. Enheten, som löper i vertikala styr-

skenor, har lager på båda sidor och är upphängd i flatremmar.
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MAXIWASH VARIO

 MaxiWash Vario lever upp till sitt namn.

 Konstruera er egen anpassade fordonstvätt för tunga fordon med hjälp av ett stort utbud av olika utrustningsversioner. 

 Välj t.ex. mellan kemisk förtvätt och/eller konturföljande högtryckstvätt, specialanpassade konstruktioner och 

 många andra tillval.

Snabb tvättning = liten energiförbrukning = låga driftskostnader!

ENDAST 7 MIN. – EN AV DE SNABBASTE 
FORDONSTVÄTTARNA I SITT SLAG



Underredstvätt för svåråtkomliga chassiområden. Upprätthåller lastbilens värde, 

och med en fordonsflotta är systemet snart betalt.

Många programmeringsalternativ för alla fordonstyper. Specialprogram för t.ex. 

flaklastbilar, lastbilar med lastplattform, och program för spoiler- och busspeglar. 

Kundspecifika program kan tas fram på begäran.

Avfettnings- och schampobåge för ännu bättre tvättresultat. Finns för stationär 

installation med fotocellstyrning vid infarten till tvättanläggningen. Kan alternativt 

monteras på tvättportalen för direkt, ekonomisk användning.

Utrustning för effektiv förtvätt av fordon. Tar bort hårt sittande smuts vid användning 

av manuellt pålagda rengöringsmedel.

Högtrycksbåge som rengör svåråtkomliga områden. För stationärt montage vid tvättan-

läggningens infart eller monterad på tvättportalen.

Versioner: 

HP arch Chassis, spolhöjd 1,8 m

HP arch Standard allround, spolhöjd 4,2 m

HP arch Profi delad spolhöjd 0-1,8 m och upp till max. tvätthöjd

Stänkskyddet finns tillgängligt i tre versioner: som PE-presenning i valfri färg eller 

WashTec-design, eller som genomskinligt rutnät.

Konturföljande högtryckstvätt och kembåge. Högtrycks- och kemsystemet, som är 

vridbart i 360 grader, följer fordonets konturer. Enheten, som löper i vertikala styr-

skenor, har lager på båda sidor och är upphängd i flatremmar.

6 rotorer, var och en med fyra munstycken på var sida om tvättportalen. Effektiv rengö-

ring för tankbilar, silobilar, sopbilar och andra typer av lastbilar med oregelbundna profiler.

Transponderkortläsare förenklar användningen av maskinen med hjälp av tvättpro-

grammet som lagras på kortet.

 ROTERANDE SIDOHÖGTRYCK KLARAR 
 ALLA FORDONSFORMER

 TVÄTTPROGRAM AVFETTNINGS-/SCHAMPOBÅGE  PROFIT MANAGER UNDERREDSTVÄTT

 STÄNKSKYDD
 KONTURFÖLJANDE HÖGTRYCKSTVÄTT OCH
 KEMPÅLÄGGNING.  MANUELLT HÖGTRYCK HÖGTRYCKSBÅGE

0908 MAXIWASH

TILLVAL

 MANÖVERTERMINAL MED
 TRANSPONDERKORTLÄSARE

MaxiWash Vario

© MAN Truck & Bus

 SOFTECS MJUKBORSTAR  FLEXIBEL KONSTRUKTION – UNIVERSELL
 ANVÄNDNING

Konstruktion med flexibel ram möjliggör tvätt av fordon med en höjd upp till 4,95 meter.

4,95 m

Perfekt för busstvätt. Softecs mjukborstar tvättar skonsamt och efterlämnar en ski-

nande blank yta.

Programvaran ProfitManager är ett enkelt och bekvämt system för hantering av 

en eller flera tvättanläggningar. Statistikframtagning, programmering av tvättkort och 

kundhantering är bara några av de många funktioner som finns i ProfitManager.
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Maximal tvätthastighet tack vare dubbla 

portalenheter. Rengör 12 meter långa 

bussar på 2,5 minuter.

En portal tvättar främre delen av bussen 

medan den andra tvättar bakre delen.

andra svängbara sidoborsten följer den fordonet och tvättar bakre delen. Två sido-

borstar som sitter i vridbara ramar ombesörjer ytterligare tvätt av sidorna.

 TVÅ PORTALENHETER FÖR SNABB TVÄTT
 DUBBEL FUNKTIONALITET FÖR GRUNDLIG RENGÖRING  FLEXIBEL BORSTPOSITION FÖR VERKLIGA TIDSBESPARINGAR

 MAXIMAL KAPACITET FÖR EXTRA 
 NÖJDA KUNDER

Tvätt i anläggningen med fyra borstar: När fordonet körts in i anläggningen tvättar 

den första svängbara sidoborsten fordonets front, stannar och tvättar sedan högra 

sidan medan fordonet körs genom anläggningen. När fordonets bakre del når den 

Hög genomströmning av fordon med utmärkt tvättresultat. Idealisk för fordonsflottor och 

lokaltrafikföretag. Tillgänglig med 4 eller 6 borstar.

01
Startposition

02 
Systemet flyttar 
den 
första sidoborsten 
till startpositionen

03 
Tvätt av fronten:  
Fordonet trycker 
den första sidobor-
sten framför sig

04
Sidotvätt

05 
Tvätt av bakre 
delen:
Andra sidoborsten 
följer fordonet

06 
Slut på tvättcykeln:
Anläggningen 
återgår till startpo-
sitionen

0 s 120 s60 s

 SNABB TVÄTT TACK VARE TVÅ PORTALENHETER  STATIONÄR SNABBTVÄTT PÅ MINDRE ÄN 2 MINUTER

MaxiWash ExpressMaxiWash Vario
    Dubbel Rollover

MAXIWASH

 Maximal prestanda för stora fordonsflottor och transportföretag

 MaxiWash – biltvätt med dubbla portalenheter för hög genomströmning av fordon

 När passagerare och annonsörer förväntar sig grundligt rengjorda fordon varje dag.

 Det stationära systemet för snabbtvätt 

 Sparar tid – föraren kör fordonet genom anläggningen

 Tar litet utrymme tack vare den stationära konstruktionen



WashTec har allt för Er
framgång inom
fordonstvättbranschen.

STORT UTBUD

vi har rätt lösning för din fordonstvättverksamhet:

 

  rollover BiltvättAr för låga, medelstora och stora tvättvolymer

  tvättgAtor i modulärt system. Kapacitet från 30 upp till 120 bilar per timma

  tvättAr fÖr tungA fordon – för betalande kunder och/eller och egna tvättbehov.

  gds sJälvtvätt i ett modulärt system för alla behov och för olika anläggningsstorlekar

  AlAsKA vAttenrening – kemikaliefri och miljövänlig

  AdeKemA – rengörings- och fordonsvårdsprodukter för all fordonstvätt

SNABB SERVICE

våra tekniker f inns på plats nära dig – för snabb installation och service. Branchens överlägset 

största serviceorganisation..

FLEXIBLA FINANSIERINGSKONCEPT 

vi främjar er verksamhet på rättvisa villkor.

PÅLITLIG ERFARENHET

innovativ teknik för fordonstvätt under mer än 50 år.

varje dag tvättas fler än 2 miljoner fordon i Washtec biltvättar.

VÄRDEFULLA TJÄNSTER 

  AnläggningsAnAlYs fÖr Att definierA de BästA lÖsningArnA fÖr er 

verKsAmhet

  serviceAvtAl med fAstA priser Både fÖr personBils- och tung utrust-

ning sAmt vAttenrening

  sälJutBildning fÖr Att fÖrBättrA er omsättning

CERTIFIERAD KVALITET

certifieringar i enlighet med en iso 9001, 14001 – för er säkerhet.

910369_Bro_maxiWash_se_122013_Wt © · tekniska förändringar kan förekomma förutom konstruktion och modifiering av utrustning utan 

föregående meddelande. illustrationerna visar konstruktionsexempel och, i vissa fall, speciella utrustningsalternativ till en extrakostnad.

Öst / Norr Väst Syd
haukadalsgatan 12 fältspatsgatan 1 tegelvägen 11
164 40 Kista 421 30 västra frölunda 232 54 åkarp
08- 540 609 80 031- 470 300 040- 53 10 50
08- 540 206 10 031- 45 18 19 040- 46 19 40


