
Ubetjent Børstløs Bilvask
tekniske data



LaserWash AS er eneimportør i Norge for PDQ børseløse bilvask maskiner. PDQ er verdens største produsent av 
selvbetjente børsteløse maskiner for bilvask. Langt over 10.000 maskiner er i drift verden over. Maskinene er kjent for 
stor kapasitet, solid kvalitet og lite nedetid for service og reperasjoner. Det betyr god intjening for dine invisteringer.

Maskinens arm jobber fritt fra bilen slik at det er veldig få skader på bil takket være elektronisk avlesning av 
kjøretøyets størrelse. Dette gir også et optimalt vaskeresultat siden armen har konstant avstand fra bilens karosseri.

Maskinen leveres i to hovedvarianter. Maskin med påmontert tørke og maskin der tørka er en egen enhet.



I maskinrommet finner du maskinens pumpestasjon som er selve 
hjertet i vaskesystemet.

Her blandes de ulike vaskemidlene før de sendes ut 
i maskinens dysesystem med riktig trykk.

Maskinrommet må ha plass til kompressor, beholdere for de ulike 
såpene stort sikringsskap og ruter/modem for web oppkobling.

Internett benyttes for betalingsløsning, fjernstyring av maskinen,
og avlesing av maskinens logdata.

Web basert overvåking av maskin er standard i leveransen av 360+ maskinen. Denne løsningen gir deg mange 
muligheter til å programmere og fjernstyre maskinen. Du kan også få SMS varsler hvis det skjer uforusette aktiviteter 
eller det oppstår prøblemer under vask. Mange av problemene kan løses via telefon eller data. Du kan også hente ut 
en rekke ulike data, som salg, omsetning, og feil rapporter.

Web basert overvåking/fjernstyring

Rustfrie materialer 

Rustfritt stål og aluminum er benyttet 
i maskinenes vitale deler for å unngå 
korrusjon og påvirkning av lang tids 
kjemikalie bruk.

Kabelkjede

Kabelkjede er benyttet for spare tid 
under instalasjon. Den kommer 
komplett med slanger og kabler.

Hengende maskin

Maskinen henger ned fra føring-
skinnene og alle hjul og bevegelige 
deler er “innkapslet” for å minisere 
påvirknig fra vann og kjemikalier. 
Dette er med på å redusere slitasje 
og vedlikehold.

Hastighet = inntjening

Maskinen er en av de aller raskeste i 
markedet med godt vaskeresultat.

Du vasker da flere biler i døgnet enn 
dine konkurenter. 

For kunden medfører dette kortere 
køer slik at de ønsker å benytte din 
maskin også neste gang.



Dimensjoner og Spesifikasjoner

230V 400V
Pumpestasjon 2 x C16 A 2 x C16 A

Høytrykkspumpe 3 x C125 A 4 x D80 A

Bridge 3 x C20 A 4 x C6 A

Tørke 3 x C80 A /
2 stk 3 x C40 A 

4 x C63 A /
2 stk 4 x C40 A

 

Vann inn: Minimum 32 mm inntak og minimum 5 bar trykk

Oljeutskiller: Type NS4 klasse1 med prøvetakingskum

Sandfang: Minimum 5 m3

Krav til hall
Høyde VEGGFESTE 3200 mm

RAMME 3251 mm

Bredde VEGGFESTE 4114 mm 5486 maksimum
RAMME 4114 mm uten tørke

4292 mm med tørke

Lengde VEGGFESTE 8636 mm Full lengde skinner
RAMME 9017 mm Full lengde skinner

Elektrisk

Krav til vann / avløp

Gorudveien 46, 3302 Hokksund

 
 Maskinen moteres i egen galvanisert ramme av høy kvalitet.

 For mål, se tabell og illustrasjon.



LaserWash AS, selger og bygger egenutviklede vaskehaller spesielt tilpasset PDQ sine maskiner.
Hallene er av meget høy standard ,synlighet og innsyn er en del av konseptet for å markedføre produktet. Vi har med 
stor suksess bygget flere slike haller som omsetter veldig bra, så vi vet at konseptet er bra både salgs og vedlike-
holdsmessig. Last ned egen broskyre fra vår hjemmeside!


