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 EasyWash −
Základní model
        k mytí vozidel pro interní i veřejný 
     provoz     provoz

p Kompaktní, jednoduché zařízení

p Úsporná v provozních nákladech

p  Provedení také v mycí výšce 2,90 m

pro vysoké dodávkové vozy 

EASYWASH

p  Mycí linka EasyWash nabízí všechny 

možnosti pro profesionální mytí vozidel

p Efektivní mytí s optimálním poměrem 

 cena-výkon

p Nenáročná údržba 
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EASYWASH 03

    Kvalita a zpracování
                     do posledního detailu

p Mikroprocesory trvale regulují ideální přítlak mycích kartáčů na vozidle. 

 Tím je zajištěno dokonalé umytí všech jeho částí.

p Účinnost mytí nezajišťuje jen technika.. Technologie WashTec zapojuje do procesu 

 čištění autokosmetiku tak, že při jejím maximálně úsporném použití dosahuje 

 špičkových výsledků.

p Jemný mycí materiál z pěnového polyethylenu vozidlo důkladně umyje bez zanechání 

 stop.

p Výkonnostní spektrum mycího zařízení můžete rozšířit volitelnými položkami, 

 například spodním mytím vozidla.

p  KVALITA ZA PŘÍZNIVOU CENU

p Mycí linka EasyWash poskytuje všechny funkce potřebné pro mytí vozidel:

 Použité jemné mycí materiály.

p  VHODNÉ PRO PROFESIONÁLNÍ MYTÍ 

p  OPTIMÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ MYCÍCH A 
KONZERVAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

p  POUŽÍVÁ PŘESNÉ ŘÍZENÍ VČETNĚ KOPÍROVÁNÍ 
OBRYSU VOZIDLA

p  VOLITELNÉ MOŽNOSTI ROZŠIŘUJÍ 
 VÝKONNOST MYČKY  EASYWASHp  ŠETRNÝ MYCÍ MATERIÁL

p Vysoce kvalitní materiály a dokonalé zpracování umožňují trvalý provoz a 

 spolehlivost s nízkými náklady na údržbu.
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p EASYWASH

Technické přednosti,   
   z nichž Vaše podnikání profituje 

p  PĚNOVÉ PŘEDMYTÍ 
NARUŠUJE POVRCHOVÉ
NEČISTOTY NA VOZE

p  VYSOKOTLAKÉ PŘEDMYTÍ − 
 ODSTRAŇUJE HRUBOU ŠPÍNU

Účinné rozpuštění nečistot aplikací aktivní pěny 

usnadňuje odplavení částic nečistot.

Po rozpuštění hrubých nečistot má smysl provést 

vysokotlaké opláchnutí. Mycí linka EasyWash nabízí 

různě výkonné boční vysokotlaké ostřikovací oblouky.

 

p  MYCÍ LINKA S NAKLÁPĚNÍM 
BOČNÍCH KARTÁČŮ

Stranové kartáče se automaticky přizpůsobí libovolnému 

tvaru vozidla.
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p  ČIŠTĚNÍ DISKŮ KOL − 
„NUTNOST“ V KAŽDÉM 

 MYCÍM ZAŘÍZENÍ

p  OPTIMÁLNÍ PROUDĚNÍ 
VZDUCHU JE ZÁRUKOU 
KVALITNÍHO OSUŠENÍ. 

Kartáče pro mytí kol důkladně čistí ráfky. 

Volitelně i s vysokým tlakem.

Konstrukce systému sušení účinně odvádí vodní kapky 

ze střechy a boků ke spodku vozidla. Tím se dosáhne 

dokonale suchého vozidla. 

p MYCÍ PROGRAM − 
 PÉČE O VOZIDLO A DŮLEŽITÝ 
 ZDROJ TRŽEB

Programy pečující o vozidlo jsou zákazníky velmi žádány. 

Jsou tedy klíčem k většímu obratu a zisku. Mycí linku 

EasyWash lze vybavit také systémem pro konzervační a 

pěnové voskování.

EASYWASH

p DESIGN

Design: FR PremièreDesign: CarWash Design: EasyWash & Shine

p  K výběru máte několik variant designu. Na požádání jsou možné i individuální designy. 

 Při jejich realizaci vás rádi podpoříme.

Optimální rozměry − maximální tržby

p výška stroje 3110 mm / 3710 mm,

p mycí výška 2300 mm / 2900 mm,

p šířka stroje 3500 mm,

p maximální šířka mytého vozidla 2480 mm (ve výšce zrcátek),

p hloubka stroje 1750 mm,

p kompaktní velikost umožňuje mnohostranné použití (např. dodávkové vozy, minibusy),

p rozchod naváděcích kolejnic 2050 mm.

Design: Easywash „classic“ 
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Volitelné možnosti k 
 rozšíření výkonnostního spektra

06

Ošetření automobilu a konzervace laku přispívají k ochraně vozidel a zachování jejich 

hodnoty. U profesionální automobilové mycí linky je dokonalá péče velmi žádaná a je 

klíčem k většímu obratu a zisku.

Mytí podvozku vozidla je žádanou službou hlavně v zimě a na jaře. Segmentové řízení 

umožňuje přesně cílené mytí u krátkých vozidel a přispívá tak k hospodárnému provozu 

zařízení.

p BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PRO 
 ZABRÁNĚNÍ NEHOD

Vjezdový semafor pomáhá řidiči rychle a přesně umístit vozidlo do potřebné polohy. 

Oznamuje konec mytí a urychluje mycí proces.

Bezpečnostní odpojení pomocí lišty umístěné na dveřích mycí linky EasyWash při 

dotyku s překážkou ihned zastaví mycí zařízení. Díky tomu nevedou nepozornosti 

zákazníků k nehodám.

p MYTÍ PODVOZKU VOZIDLA − 
 ZDROJ VYŠŠÍCH VÝNOSŮp  MYCÍ PROGRAM INTENZIVNÍ PÉČE 

p VJEZDOVÉ INFORMAČNÍ SVĚTLO 
 PRO RYCHLÉ USTAVENÍ VOZIDLA

p PERFEKTNÍ ROZMĚRY − MAXIMÁLNÍ TRŽBY

Kompaktní rozměry umožňují mnohostranné použití.

výška stroje
3 110 mm / 3 710 mm

mycí výška
2 300 mm / 2 900mm

  šířka stroje

3 500 mm

hloubka stroje1 750 mm

maximální
šířka vozidla
2 480 mm

vjezdový rozchod kol 
2 050 mm
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Volitelné možnosti k 
 rozšíření výkonnostního spektra

Ovládací terminály   
              mnoho variant s komfortem 
    a dalšími funkcemi

07EASYWASH

p KÓD

Karta + Kód:  Kombinované řešení pro všechny případy − jednotlivé mytí pomocí 

kódu s registrací, vícenásobné a předplacené transpondérové karty časově neomezené. 

MultiBox: Modul pro vydávání kódu a programování transpondérových karet.

p  OVLÁDACÍ TERMINÁL

p  CARD + CODEp KARTA

Karta: Mnohostranná čtečka mycích karet s transpondérovou technikou pro bezkon-

taktní čtení bez opotřebení, funkce jednotlivých, vícenásobných a předplacených karet, 

funkce Happy-Hour. MultiBox: Jednoduché programování transpondérových karet.

p  KÓD + SCAN (SKENOVÁNÍ)

Kód + Scan (skenování): Moderní řešení pro nejjednodušší obsluhu zařízení 

s poukázkami a skenerem, čtení bez opotřebení, jednorázová, vícenásobná a 

poukázková funkce, funkce Happy- Hour. 

MultiBox: Jednoduchý výstup mycích poukázek s čárovým kódem.

NOVINKA!

Kód: Atraktivní terminál k montáži na stěnu nebo k upevnění na podlahu. Zadání kódu 

pomocí klávesnice, druh provozu s kabelem nebo bez kabelového spojení, registrace 

všech mycích programů. MultiBox: kódové výstupní zařízení pro pokladní místnost.

Ovládací terminál: Terminál k montáži na stěnu. Výhodné řešení komfortního 

vstupního zařízení. MultiBox: kódové výstupní zařízení pro pokladní místnost.
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www.washtec.cz 

www.carwash-shop.com

WashTec Cz, spol. s r.o. 

U Trati 48

100 00 Praha 10 

Tel: 274 021 231

Fax: 274 021 238

905037_Bro_EasyWash_cz_10/2012_WT©

Technické změny a změny designu nebo vybavení výrobků vyhrazeny. 

Obrázky ukazují příklady designu a zčásti speciální výbavu za příplatek.

Mycí linka WashTec má vše 
pro váš úspěch v podnikání.

ROZSÁHLÝ SORTIMENT:

Vždy správné řešení pro podnikání v oboru mytí vozidel:

p PORTÁLOVÁ MYCÍ ZAŘÍZENÍ pro kapacitně nízké, střední a vysoké mycí provozy,

p MYCÍ TUNELY v modulárním systému pro všechny rozměry, pro jakékoli požadavky,

p MYCÍ ZAŘÍZENÍ PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA pro veřejnost i vlastní potřebu,

p RUČNÍ BOXY v modulárním systému pro jakékoli nároky a různé prostory.

p ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD − ekologické.

p AUTOKOSMETIKA WASHTEC − čisticí a ošetřovací prostředky pro všechna mycí zařízení.
 

RYCHLÝ SERVIS: 

Dvě desítky techniků po celém území ČR − vždy ve vaší blízkosti. 

INDIVIDUÁLNÍ KONCEPCE FINANCOVÁNÍ: 

Podpoříme Vaše podnikání.

NEPŘEBERNÉ ZKUŠENOSTI: 

Inovační technika mytí vozidel již více než 50 let.

Denně se v zařízeních WashTec umyje více než 2 miliony aut.

SLUŽBY, KTERÉ ZA TO STOJÍ: 

p ANALÝZA MÍSTA k optimálnímu přizpůsobení vašeho podnikání.

p PREDIKCE HOSPODÁRNOSTI podporující ekonomické plánování.

p PRODEJNÍ ŠKOLENÍ PŘINÁŠÍ vyšší obraty.

OVĚŘENÁ KVALITA:

Certifi kace podle EN ISO 9001, 14001 − pro vaši bezpečnost.
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