EasyWash med Race-pakke

Er bilvask en stor
omkostning i dit firma?

Hastighed betaler sig for dig –
tjen 4.000,- kr ekstra om måneden.

www.washtec.dk

Vælg vores
EasyWash med Race-pakke nu.

Vask og tør
på mindre end

03:40 min
pr. køretøj!

Fordele:
• Lave vedligeholdelseskrav – med optimal tilgængelighed
selv med meget høj udnyttelse.

• Hurtig rengøring – med mindre end 3:40 minutter til et 4,55 m
langt køretøj kan du vaske op til 16 køretøjer i timen.

• Rentable vaskeaktiviteter – takket være beskeden investering
og lave driftsomkostninger. Ideel løsning til servicevask og høj
udnyttelse.

• Mere tid – 6,7 timers arbejdstid sparet hver måned.
• Attraktive designs – sikrer en karakteristisk tilstedeværelse.

• Optimal udnyttelse af pladsen – bare 7,75 meter er
tilstrækkeligt til at vaske en 5 meter lang bil.

Vaske- og
tørretid
EasyWash med
Race-pakke:

Tidsbesparelse
i forhold
til EasyWash:

< 3:40 min*

~ 80 s*

Spar
arbejstid:

For 300 vaske/
måned
=
6,7 timer
mindre arbejdstid

Fly-in: Tidsbesparelse
med hurtigere tørring.

Omkostningsbesparelse

Lagring af konturen fra vasken (hukommelses
kontur) sætter fart på tørreprocessen – tørreren
kan sænkes hurtigere i retning af køretøjets tag,
efterhånden som anlægget bevæger sig fremad.

Ø 600,- kr
timepris
=
4.000,- kr/måned
eller
48.000,- kr
pr år

*Målt på et 4,55 m langt køretøj.

Maksimal tilgængelighed på bilvaskeanlægget takket være vores servicenetværk med mere
end 25 erfarne medarbejdere.
Det siger vores kunder:
“Serviceteamet fra WashTec er altid kompetente og hurtige til at komme frem og udbedre eventuelle driftsudfordringer. Det har altid fungeret perfekt at finde den rette kontaktperson. Jeg har kun gode ting at sige.”
Søren Bak, Puslepladsen Silkeborg

Vi rådgiver dig selvfølgeligt gerne personligt
tel.: +45 70 10 15 33 | e-mail: info@washtec.dk

www.washtec.dk
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Det er det her, der gør EasyWash med Race-pakken
pengene værd – regn selv efter:

