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PDQ LaserJet to automatyczna myjnia bezdotykowa, która zapewnia
konsumentom korzyści płynące z mycia bezdotykowego połączone
z wygodą użytkowania. Podczas procesu mycia kierowca pozostaje
w samochodzie.
Ma to bezpośredni wpływ na przepustowość myjni oraz zwiększa jej przychody.
Szybka i komfortowa obsługa czyni biznes myjni bardziej opłacalnym.

www.laserwash.pl
K.G.K. s.c.

ul. Mieszka I 31
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JAKOŚĆ MYCIA BEZDOTYKOWEGO
System PDQ LaserJet zapewnia w pełni
zautomatyzowany proces mycia przy jednoczesnym
zachowaniu pełnej ochrony lakieru każdego
mytego pojazdu. Duża różnorodność dostępnych
środków chemicznych pozwala na przeprowadzenie
dokładnego procesu mycia. Specjalnie opracowane
środki chemiczne usuwają brud jednocześnie
chroniąc powłokę lakierniczą i zabezpieczają ją przed
działaniem czynników zewnętrznych. Codziennie miliony kierowców
korzysta z zalet urządzeń firmy PDQ.
PRZYJAZNY DLA POJAZDÓW I ŚRODOWISKA

GENEROWANIE DOCHODÓW
PDQ LaserJet zapewnia profesjonalne, szybkie mycie bezdotykowe, które
dla klienta stanowi większą wartość niż niskiej jakości mycie na myjniach
samoobsługowych. Prowadzi to do wzrostu przychodów myjni oraz zwiększa
jej przepustowość. Znacznie szybszy od samoobsługowego proces mycia
szybko rozładowuje powstające na myjni kolejki i nie wymaga obecności
obsługi przez cały okres działania myjni.

Każdy klient korzystający z myjni PDQ LaserJet ma poczucie
pełnego bezpieczeństwa podczas procesu mycia. Technologia
mycia bezdotykowego nie pozostawia na powierzchni
samochodów najmniejszych uszkodzeń lakieru. Bezpieczeństwo
w połączeniu z komfortem są czynnikami, które przyciągają
klientów i kreują ich lojalność. Dodatkowe wyposażenie myjni
PDQ LaserJet w system recyklingu wody oraz jej oczyszczania sprawia,
iż urządzenia myjące PDQ są przyjazne dla środowiska.

PDQ LaserJet to moc mycia bezdotykowego podniesiona do nowego poziomu dzięki zoptymalizowanemu pokryciu auta środkiem
chemicznym, które jest dokładne i takie same w każdym miejscu mytego pojazdu. Wysokociśnieniowe mycie pozwala na dokładne
usunięcie zabrudzeń z każdego zakamarka. Pozwala na usunięcie trudnych zbrudzeń przy pomocy zmiennego kąta działania ramienia
myjącego. Nieskończona ilość kombinacji ustawień sprawia iż operator jest w stanie w szybkim czasie
reagować na zmienne warunki pogodowe tym samym optymalizując działanie myjni.
Opcjonalne wyposażenie urządzenia w system mycia podwozia pozwala na rozszerzenie
oferowanych usług mycia. Dodatkowy
system spłukiwania wraz z aplikacją
środka nabłyszczającego i osuszającego
pozwala na zredukowanie czasu
procesu mycia. Dodatkowe wyposażenie
urządzenia PDQ LaserJet w suszarkę
stacjonarną daję możliwość zrzucenia
wody z głównych elementów nadwozia.

PDQ LaserJet to bezpieczne i wygodne
w użytkowaniu urządzenie do mycia
samochodów. System podwieszenia
urządzenia oraz udoskonalony system
naprowadzania pojazdu bez żadnych
konstrukcji w posadzce myjni pozwala
na bezpieczny wjazd do myjni bez
najmniejszych przeszkód.
Jasne i czytelne oznakowanie, wyraźne
komunikaty dźwiękowe sprawiają,
iż każdy wjeżdżający kierowca
wie co robić.
Wysokiej jakości wykonanie, jasne
kolory dają poczucie świeżości,
czystości i fachowej obsługi.
Odpowiednio ustawiony proces mycia
pozwala korzystającemu z myjni
na całkowite zrozumienie procesu
mycia i daje pewność czystego i dobrze
zabezpieczonego lakieru.

Urządzenie PDQ LaserJet
wyposażone jest w ramię
myjące, które porusza się wokół
mytego pojazdu jednocześnie
obracając się o 360 stopni.
Jego płynne ruchy powodują
dokładne pokrycia auta
środkiem chemicznym w każdym
miejscu niezależnie od
wielkości oraz kształtu mytego
auta. Poruszanie się w trzech
płaszczyznach sprawia, iż dysze
myjące stale utrzymywane są
w optymalnej pozycji względem
mytego pojazdu. Przekłada się
to na doskonały efekt mycia bez
konieczności kontroli ze strony
operatora myjni.

SUPERszybkie!
Zaokrąglone
narożniki!

Wymiary budynku (bez suszarki)

Min. szerokość: 4,11 m
Długość: od 6,4 m do 8,5 m
Min. wysokość budynku: 3,25 m
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