Samoobslužné myčky automobilů
Systém bezkartáčového mytí BrushlessWash

CarWash Systems

Nároky na mytí vozů rostou
Stále větší dostupnost nových vozů v České republice
mění přirozené chování, návyky a potřeby jejich majitelů. Vlastnictví nového a v mnoha případech i drahého auta vyžaduje péči, která je odlišná od té před
dvaceti lety. Zatímco na přelomu osmdesátých a devadesátých let si nemohl majitel automobilu umýt svého
miláčka profesionálním způsobem, už v průběhu let
dalších měl šanci zajet do některé ze stovky automatických kartáčových myček.
V současnosti nároky na péči vozů ještě více vzrostly.
Celá řada majitelů vozů, zvláště pak těch drahých, vyžadují buď ruční mytí, nebo individuální mytí v samoobslužných tlakových myčkách.

Český trh čeká na samoobslužné myčky
Samoobslužné myčky automobilů zaujímají v České republice v současnosti mizivých 5%, zatímco
například ve Francii téměř 90%. A to i navzdory tomu, že poptávka po individuálním mytí má vzrůstající tendenci.
Poptávkový růst je zapříčiněn zejména tím, že kartáčové tunelové myčky nedokážou umýt vůz dokonale. Zákazník tedy hledá alternativu. Hledá ji i proto, že chce umýt svůj vůz podle aktuálních
potřeb. Bojí se používat kartáč z umělých vláken, protože po častém používání zanechává vlasové
škrábance na laku.

Běžná tunelová kartáčová myčka

Samoobslužná bezkartáčová myčka

Samoobslužné myčky Nilfisk-ALTO BrushlessWash
Používání bezkartáčové samoobslužné myčky Nilfisk-ALTO BrushlessWash je naprosto jednoduchou záležitostí. Jelikož se při procesu mytí nepoužívá kartáč ani jiné abrazivní pomůcky, nevyžaduje BrushlessWash žádnou fyzickou sílu. Díky výjimečné technologii, která využívá jen sílu vody
a chemický přípravek, je BrushlessWash vhodný hlavně pro mytí nových nebo luxusních automobilů,
kabrioletů a motocyklů. Naprosto nezbytným je však pro mytí vozů s atypickou či komplikovanou
karosérií.

BrushlessWash - nic víc než dokonalá technologie
Technologie BrushlessWash není nic jiného než propracovaná technologie, která byla vyvíjena
inženýry z Nilfisk-ALTO celé roky. BrushlessWash je postaven na jedinečné kombinaci několika
faktorů: na správném tlaku a průtoku vody, teplotě vody, vhodném chemickém přípravku a na odsolovacím zařízení, tzv. osmóze. Na první pohled zcela jednoduché veličiny však nahrazují konvenční
kartáčové mytí v plné míře, které je navíc mnohem více šetrnější k laku.

BrushlessWash - pět kroků k perfektní čistotě
1. Předmytí - aplikování šampónu
2. Mytí vysokým tlakem vody s chemií
3. Opláchnutí do čista
4. Nakonzervování laku
5. Opláchnutí do lesku

Osvědčená německá technika Wap
• Pomaluběžné vysokotlaké čerpadlo s keramickými písty
• Topný had z nerez oceli s naftovým hořákem o výkonu 50 kW
• Vstupní voda s oddělenou nádobou 10 l od vodovodní sítě
• Elektronicky řízené dávkování přídavného prostředku
• Odsolovací zařízení (tzv. osmóza) s ukazatelem výkonu
a zásobníkem 800 l
• Ochrana proti zamrznutí (termostatem řízený ohřívací
ventilátor s jištěním proti výpadku elektrického proudu)

Využijte BrushlessWash ve svůj prospěch
• Zajímavý a perspektivní podnikatelský záměr

• Atraktivní doplněk konvenčních myček
• Záruka celoročního vytížení
• Získání pravidelné klientely zejména z řad majitelů nových vozů
• Získání pravidelné klientely z řad majitelů terénních vozů a jiných speciálů
• Zajištění pravidelných a vysokých finančních obratů

Nilfisk-ALTO BrushlessWash - technická specifikace

www.nilfisk-alto.cz

Pracovní tlak

30-130 bar - nastavitelný

Max. pracovní tlak

150 bar

Množství vody

400-600 l/h - nastavitelné

Teplota

20-60 °C - nastavitelná

El. připojení

400 V / 50 Hz - 6,0 kW

Palivová nádrž

80 l

Vysokotlaká hadice

4,3 m / DN 6

Nádoby na chemické
přípravky

2 x 20 l

Rozměry (d x š x v )

2 skříně vždy po 2130 x 750 x 2080 mm

© 2009 Nilfisk-Advance s.r.o., VGP Park Horní Počernice, Do Čertous 1, 193 00 Praha 9 - tel.: 244 090 915 - www.nilfisk.cz

• Zatím bezkonkurenční způsob mytí na českém trhu

