
Det er nemt: med vores innovative 
vaskeanlæg til erhvervskøretøjer.

www.washtec.dk

“ Hvordan kan jeg vaske mine 
 erhvervskøretøjer på en effektiv  
og økonomisk måde?”

Vaskeanlæg til erhvervskøretøjer
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WashTec giver dig  
svarene til din forretning.

Den erhvervsmæssige bilvask er en krævende opgave for speditører, 
transportselskaber og vaskeforretninger. Det ved ingen bedre end 
WashTec. Som portalvaskeanlæggets opfinder har vi revolutioneret va-
skemarkedet og videreudviklet det igennem mere end 50 år. Vi leverer 
særdeles effektiv vasketeknologi, den supplerende vaskekemi og de 
omfattende serviceydelser til dig, der driver anlægget.

Vores tilgang:
I alt det, som vi gør, har vi fokus på mere end bare de perfekte resul-
tater – vi har også fokus på mennesker. Enhver forventer, at køretøjet 
er rent, når det kommer ud af et vaskeanlæg til erhvervskøretøjer. Vi 
synes, at oplevelsen er meget mere vigtig.

   Vi kan se behovene. 
Fordi vi lytter omhyggeligt til kundernes ønsker – lige så meget, 
som vi lytter til dine ønsker som speditør, som transportselskab 
eller som den, der driver anlægget.

 Vi opfylder – og overgår – forventninger.
  Vore løsninger bygger konsekvent på krav og forventninger –  

og overgår dem endda.

 Vi understøtter din forretning.
  Med resultater, der vil glæde dig og dine kunder. For dig som 

speditør eller transportselskab er et rent køretøj din virksomheds 
flagskib. Som vaskeforretning binder du trofaste kunder og opnår 
en større omsætning.

 Vi forøger din effektivitet.
  Med robust og holdbar teknologi, der er nem at vedligeholde,  

og sammen med meget effektiv vaskekemi opnår du maksimalt 
afkast med mindst mulig anstrengelse.

“ Hvem tilbyder de  løsninger, 
som mine kunder forventer 
af mig?”
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Præcision, holdbarhed 
og renhed til dig og dine 
kunder.

•  Fleksibel anvendelse: 
Om det nu er lastbiler, varevogne eller biler: vore løsninger 
 passer til alle slags køretøjer og til ethvert formål – for eksempel 
din egen flåde eller din bilvaskforretning.

• Effektiv rengøring: 
Strålende resultater: med WashTec er du altid sikker på en 
vask i topklasse. Hurtig, ensartet og skånsom på samme tid.

• Lave driftsomkostninger: 
Langvarende ydeevne, som ikke kræver meget vedligehold. 
Takket være robuste komponenter, høj kvalitet og godt hånd-
værk sparer du tid og penge med vores teknologi.

• Pålidelig styring: 
En chip, mange løsninger: brugen af mikroprocessorteknologi 
til styring af maskiner giver fremragende resultater og tillader 
mange programmeringsmuligheder.
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“ Hvordan finder jeg det rigtige 
vaskeanlæg til mine formål?”

4DIMENSIONS til at vælge det rigtige 
vaskeanlæg til erhvervskøretøjer.

Findes der et vaskeanlæg til erhvervskøretøjer, som va-
sker grundigt på mindre end syv minutter? Som er nem 
at betjene og overbeviser med upåklagelige vaskeresul-
tater? Som har mulighed for at blive opgraderet, hvis jeg 
får brug for flere funktioner?

Ja, det findes. Vi ved det, fordi vi har opfundet det. Med 
MaxiWash Vario, MaxiWash Vario Tandem og vore an-
læg med korte vaskespor har vi udviklet modeller, som 
er hurtigere, grundigere og mere fleksible. De opfylder 
som ingen andre de høje krav, du og dine kunder stiller 
til kvalitet, hastighed, brugervenlighed og design. Fire 
argumenter, som vi hos WashTec beskriver som de  
4DIMENSIONS i den moderne vask af erhvervskøretøjer.
 

MaxiWash Vario kombinerer i sine forskellige udgaver 
alle argumenter for en vaskeoplevelse, som vil glæde 
både dine kunder og dig som ejer af en køretøjsflåde. 
Hvorfor? Fordi den vasker dine erhvervskøretøjer langt 
hurtigere og langt mere effektivt.

Opdag de nye dimensioner inden for vask af erhvervskø-
retøjer med 4DIMENSIONS – og sørg for at anvende 
MaxiWash Vario anlæg som din garanti for største til-
fredshed.

Vask så hurtigt  
som aldrig før.

Mere komfort til  
tilfredse kunder.

En vifte af ideer til din  
unikke fremtræden.

Vaskeresultater,  
som fascinerer.

CONVENIENCE

SPEED

LOOK AND FEEL

QUALITY
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Læg vægt på kvalitet.  
Det betaler sig i sidste ende.

“ Hvordan bliver jeg ved med at være 
tilfreds med mit anlæg i længere tid?”

Et kommercielt vaskeanlæg er ikke altid et kommercielt 
vaskeanlæg. Det samme gælder for renhed. Du lægger 
kun mærke til forskelle, når du undersøger problemati-
ske områder på bilens chassis, tagkanter, undervogn el-
ler overbygninger – eller du konstaterer dem på grund af 

lakkens tilstand i et længere tidsrum. WashTecs vaske-
anlæg til erhvervskøretøjer opfylder alle forventninger og 
overgår dem endda. Vi byder på særdeles effektiv va-
skekemi og de nyeste tekniske egenskaber for at sikre 
en vaskeeffekt, der overbeviser hele vejen rundt.
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Kræver næsten ingen vedligeholdelse.
Rotationsmotor og børstemotorenes lejer kræver næsten ingen vedli-
geholdelse – der er altså ikke brug for smøring. På grund af det flade 
bælte kræver loftbørstens ophæng også kun lidt vedligehold. Den 
solide tandstang, som styrer sidebørsterne, kræver ligeledes kun lidt 
vedligehold. Frekvensomformere giver mulighed for variable vaskeha-
stigheder, som er mindre belastende for lejerne og motoren. Det resul-
terer i mindre vedligeholdelsesomkostninger for dig.

Solide komponenter.
Overalt, hvor der er mekaniske kræfter, er der fare for en fejlfunktion. 
Det er grunden til, at vi kun anvender materialer af højeste kvalitet. 
De kapslede motorer i modstandsdygtigt aluminium er bevis på et 
solidt stykke håndværksmæssigt arbejde og står for lang levetid.

Sikker i brug.
Køreskinnerne er udstyret med en beskyttelse mod at vippe og er 
således mindre udsatte for mekanisk belastning.

Skånsom drift.
Brugen af frekvensomformere sikrer en jævn og skånsom drift og 
også forskellige vaskehastigheder. Takket være den nyeste mikropro-
cessorteknologi kan du vælge blandt en lang række programmer og 
være sikker på altid at opnå de bedste resultater.

Den solide løsning  
til alle dine behov.

En fremragende vask begynder med de 
rigtige materialer og den rigtige teknologi.

MaxiWash Vario.
• Mindre end syv minutter for to fuldstændige vaskeforløb.
•  Selvkørende portalvaskeanlæg, sidebørster med dobbelte lejer og overlapningsfunktion
•  Det kan tilpasses efter dine ønsker – lige fra basismodellen til udstyr, som er 

 konstrueret til de højeste krav, afhængigt af din flådes størrelse og krav og din forret-
nings størrelse.

•  Udstyr med højtrykløsninger kan også fås som ekstra funktion.
•  Egnet til speditører, transportselskaber og vaskeforretninger.
•  Fås også i MaxiWash Vario Tandem udgave for at spare endnu mere tid
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Højtydende, intensiv højtryksrensning  
af sidepanelerne.
Seks højtryksrotorer med fire dyser muliggør rengøring af tankvogne, 
silobiler, affaldsvogne og andre lastbiler med ujævne overflader.

Højtydende, intensiv højtryksrensning af tag,  
front og hæk.
Tagbommen kan drejes 360°, så den kan følge enhver af bilens kon-
turer. Den er i stand til at rense ujævne overflader og fjerner selv det 
mest fastsiddende snavs. Højtrykbommen er monteret på lodrette 
føringsskinner og fastgjort med et fladt bælte.

Ensartet rengøring.
Den dobbelte montering af sidebørsterne foroven og forneden resul-
terer i et konstant, fast overfladetryk og muliggør en jævn bevægelse 
af børsterne. Dette forbedrer vaskeresultatet væsentligt. Den centrale 
overlapningsfunktion på front og hæk garanterer den bedste renhed 
uden striber.

Bedste resultater.
Til opnåelse af de bedste resultater tilbyder vi en bue af rustfrit stål til 
vaskekemi og en bue til skum, som kan monteres enten ved vaske-
båsens indkørsel eller direkte på portalen. Som ekstra tilbehør fås en 
regulering med fotocelle til målrettet og økonomisk brug. En valgfri 
osmosebue giver bedre tørreresultater med ekstra glans.

Effektiv forrensning.
Sprøjtelansen sørger for en effektiv forvask. Den påfører specielle 
rensemidler, som fjerner hårdnakket snavs.

Optimal hensyntagen til konturer.
Børsternes positionering bestemmes af berøringsfrie afstandsfølere 
med diagnosefunktioner. Takket være den fuldelektroniske kontrol af 
det tryk, som de afrundede børster udøver, følges ethvert køretøjs 
funktion på perfekt måde – med tilsvarende perfekte vaskeresultater.

Til alle slags køretøjer.
Vi tilbyder fuldautomatiske vaskeprogrammer til udvendig vask af 
lastbiler, sættevogne, påhængsvogne, busser, rutebiler, varevogne 
og personbiler. Til andre slags køretøjer med forskellige former og 
omrids kan vi levere specialprogrammer som ekstra tilbehør. Vi kan 
også give dig specielle programmer til korte bygninger eller til stati-
onær bilvask med gennemkørsel. På forespørgsel udvikler vi også 
individuelle programmer.

© MAN Truck & Bus
Effektiv rensning af komplekse konturer.
Til køretøjer med vanskelig adgang leverer vi de følgende højtryksbu-
er, som kan monteres enten stationært eller direkte på portalen:
• Chassis højtryksbue, sprøjtehøjde 1.800 mm
•  Højtryksbue Standard, hele vejen rundt, sprøjtehøjde op til 4.950 mm
•  Højtryksbue Profi delt, sprøjtehøjde fra 0–1.800 mm og op til den 

maksimale vaskehøjde.

Effektiv vognsvask.
Vi tilbyder også et system til undervognsvask, som på effektiv måde 
fjerner alt snavs og smuds fra områder, der er svært tilgængelige.
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Optimale løsninger for  
hastighed og grundighed.

“ Flere vaske på samme tid og i 
samme kvalitet – er det muligt?”

Ved en bilvask tæller ikke kun renheden – men også 
den tid, som du eller dine kunder bruger på vasken. Om 
du nu er en speditør, en transportvirksomhed eller en 
vaskeforretning: det, som tæller, er perfekte resultater 
og en maksimal ydelse også på tidspunkter med spids-

belastning. Når alle tæller sekunderne, har WashTec de 
ideale løsninger: MaxiWash Vario Tandem og MaxiWash 
Vario med kort vaskespor garanterer bedste resultater 
på uovertruffen kort tid.



16 17

SPEED SPEEDVaskeanlæg til erhvervskøretøjerVaskeanlæg til erhvervskøretøjer

MaxiWash Vario Tandem:
To vaskeportaler til hurtigere rensning.
MaxiWash Vario dobbeltportalanlægget giver skinnende rene resultater inden for kort tid. 
En portal vasker køretøjets forreste halvdel, den anden portal vasker den bageste halvdel, 
så du kan få vasket en 12 meter lang bus i løbet af to og et halvt minut. MaxiWash Vario 
Tandem kan fås med fire eller seks børster. 2½ minut 4 minutter

MaxiWash Vario med kort vaskespor:
Sparer tid og giver med sit gennemkørselsprincip mere 
 fleksibilitet angående køretøjets længde.

Anlægget kombinerer et portalvaskeanlæg med et gennemkørselsprincip for således at 
garantere de bedste resultater. I det første skridt vasker to sidebørster og en tagbørste 
køretøjets front og kører uden om sidespejlene. Portalen fortsætter så med at vaske 
den resterende del af køretøjet. Chaufføren kører nu køretøjet videre, indtil bagenden 
er nået. Her standser han, og portalanlægget kan så vaske køretøjets hæk grundigt. 
Det er et smart system, som inddrager både chaufføren og portalvaskeanlægget for at 
spare tid og give fleksibilitet med hensyn til køretøjer af forskellig længde.

Skal det være perfekt og gå hurtigt, 
så skal det være WashTec.

• Mindre end fire minutter for hver vask inklusive omgåelse af sidespejlene 
• Fleksibel til køretøjer af enhver længde, passer også fint på de steder, hvor der kun 

er begrænset plads
• Egnet til høje spidsbelastninger, f. eks. transportselskaber eller speditører

• Dobbeltportalanlæg til en vask, der kun tager 2½ minut.
• Velegnet især til busselskaber med høje spidsbelastninger
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Din fordel, når det handler om 
effektivitet og individualitet.

“ Hvordan gør jeg det mere simpelt 
at vaske erhvervskøretøjer?”

Enhver bilvask bør være så enkel og brugervenlig som 
muligt. Jo større køretøjet er, des mere gælder denne 
regel om du har en bilvaskforretning eller om du skal 
vaske din egen flåde. Du ønsker Komfort med stort K i 
kombination med størst mulig individualitet. Med vaske-

systemer til erhvervskøretøjer tilbyder WashTec en ny 
form for styring og betjening – det begynder med simple 
betjeningsterminaler og positioneringssystemer og fort-
sætter med specialbørster og rensemidler. Det har aldrig 
været nemmere at opfylde dine og dine kunders ønsker.
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Klar og nem betjening.
Giv mulighed for at styre dit anlæg på en klar og nem måde –  
med terminaler med tydelige tekstdisplay og specielle servicetaster.

Kør programmet på en ukompliceret måde. 
Med en transponderkortlæser kan vaskeprogrammerne for ethvert 
køretøj indlæses nemt og hurtigt.

Enkel dosering.
Pumperne, som doserer skummet, er nemt tilgængelige, og 
 mængden af de nødvendige kemikalier kan indstilles helt nøjagtigt.

Sikkerhed.
Hjulstyreskinner til hjulene for sikker ind- og udkørsel.

For en særlig nem  
og skånsom vask.

Bekvem positionering.
Fotoceller og trafiklys gør det nemt at positionere køretøjet  
og sørger for automatisk start af programmet

Nemt skift af børster.
Det er meget nemt at udskifte loft- og sidebørsternes dele.

Skånende materiale.
De særlige SofTecs® vaskebørster vasker køretøjer og især busser 
skånsomt og uden at efterlade spor. Fine, lange fibre gør det muligt 
at få renset alle kanter, kroge og sprækker på effektiv måde.

Effektiv og økonomisk rensning.
PreLavan Truck, PreLavan Truck LF eller DryGloss TruckBus – 
 WashTec tilbyder dig en bred vifte af rensemidler.
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“Gør design en forskel?”

En førsteklasses fremtoning – 
for mere tiltrækningskraft.

Du opfatter en bilvask til erhvervskøretøjer på den måde, 
som den ser ud – simpelthen, fordi den har et invite-
rende og moderne design. WashTecs vaskeanlæg til 
erhvervskøretøjer går et skridt videre og giver endda en 
visuel oplevelse, når vasken er i gang. Lad dig overraske 
– vi lover dig, at dine kunder også vil blive det. Og det 

gode ved et moderne design er, at det ikke bare ser godt 
ud, men at det også byder på fordele for dig. Et design 
af høj kvalitet motiverer dine ansatte – og som vaskefor-
retning har du større sandsynlighed for at binde tilfredse 
kunder, og du er bedre i stand til at begrunde højere 
 priser.
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Stænkbeskyttelse.
Stænkbeskyttelsen består af en tæt PE-skærm, der fås i et enkeltfarvet design (se til venstre), et 
 WashTec-design, et art-collection design eller som et net til udendørsopstilling og kan fremstilles individuelt 
på din forespørgsel.

Børster.
Du har også mulighed for at vælge blandt en række børstefarver fra WashTecs farvekatalog. 

Udendørsopstilling

Fleksibel konstruktion.
En fleksibel rammekonstruktion med en maksimal bredde på op til 2,90 m og højder fra 3,30 m til 4,95 m 
kan nemt lade sig gøre.

Indendørsopstilling

Intelligent design og solid fremtoning.

Vaskehøjde 
 (standard) 4,20 m

Vaskebredde 2,90 m
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Successen af din bilvask og dens effektivitet med hen-
blik på omkostningerne er allerede fastlagt, inden du 
åbner. WashTec hjælper dig igennem hele forløbet lige 
fra planlægning til finansiering og gnidningsfri drift. Som 
førende virksomhed på markedet for vaskeanlæg til er-

Den fuldstændige WashTec servicepakke – til  
dit succesfulde vaskeanlæg til erhvervskøretøjer.

hvervskøretøjer ved vi, hvad du har brug for til at oprette 
en succesfuld forretning og for at tilbyde skræddersyede 
serviceydelser fra en og samme kilde. WashTecs va-
skeanlæg til erhvervskøretøjer giver både dig som spe-
ditør eller transportvirksomhed og også dine kunder en 
usædvanlig oplevelse.

 Kompetent planlægning:
 Fundamentet for en succesfuld forretning.

Enhver vaskelokalitet er forskellig – og enhver kunde har andre krav, 
når det gælder om at vaske hans biler. Vi hjælper dig, når du skal 
vælge og udstyre dit vaskeanlæg til erhvervskøretøjer, så det er opti-
malt tilpasset til dine behov. På forespørgsel gennemfører vi også
planlægning og potentialeanalyse af din lokalitet for at give dig et so-
lidt grundlag til din succesfulde virksomhed.

 WashTec finanstjenester:
 Finansiering fra en kilde.

Når det gælder finansieringen af dit anlæg, er WashTec din kompe-
tente rådgiver. Om du nu overvejer leasing eller leje, så kommer vi 
med gode råd, giver dig en individuel løsning og tilbyder aftalevilkår, 
som passer til dine behov. Desuden hjælper vi dig med at udarbejde 
en rentabilitetsberegning og tilbyder attraktive betingelser.

 WashTec markedsføring:
 Ideer til optimal udnyttelse af kapaciteten. 

At drive en bilvaskforretning som et bilvaskfirma kræver en stærk 
markedsføring. Det er her, hvor vi kommer ind. WashTec under-
støtter dig med strategier og ideer lige fra analysen af lokaliteter og 
målgrupper hen til udviklingen af en individuel markedsføringsstrategi 
sammen med overvågningen af dens indføring og succes. Vi tilbyder 
dig en hel række reklamematerialer, som vækker både nye og eksi-
sterende kunders interesse. Bestil simpelt hen alle de materialer, som 
du har brug for, i vores CarWash shop.

 Vedligehold og teknisk hjælp:
 Service – på din måde.

Stilstand koster tid og penge, og det er grunden til, at vore anlægs 
gnidningsfrie drift har allerhøjeste prioritet. Vore individuelle kon-
cepter til vedligeholdelse sikrer, at dit anlæg altid fungerer. I det 
sjældne tilfælde af en driftsfejl står vore mere end 25 servicemed-
arbejdere i hele landet altid parat for at hjælpe. De er udstyret med 
moderne servicebiler og online styringssystemer.

“ Kan jeg personligt  
opleve  vaskeanlæggene  
til erhvervskøretøjer?”

Besøg vores  
udstilling i Augsburg.

Oplev den nyeste teknologi og de forskellige design i Maxi Wash serien 
på nært hold. I vort nye udstillingslokale i Augsburg præsenterer vi alle 
højdepunkterne for dig personligt – lige fra den innovative styreelektro-
nik til vore specielle vaskefunktioner.

Hvordan? Aftal et møde i dag og besøg os i Augsburg. Vi glæder os til 
at se dig hos os!

Email: info@washtec.dk
Phone: 70 10 15 33



WashTec A/S | Guldalderen 10 | 2640 Hedehusene 
Telefon +45 70 10 15 33 | www.washtec.dk 

WashTec anlægsteknik og  
vaskekemi er VDA konforme.

Bilvask hedder WashTec.  
I hele verden.

Mere end 35.000 installerede maskiner.
I hele verden vaskes der med WashTec – 2,75 millioner biler hver dag!

Repræsenteret i mere end 70 lande.
Over 1.800 medarbejdere er sammen med os med til at forme fremtiden for  
hele bilvaskbranchen, heriblandt mere end 600 serviceteknikere.

Førende med innovationer i mere end 50 år.
Vi definerer standarderne i bilvaskbranchen – og driver aktivt markedet fremad.

Egen vaskekemi fra AUWA.
Perfekt afstemt til vore anlæg samt ejernes og slutkundernes behov.

www.washtec.dk


