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TRUCKWASHMACHINE
“ Biezon 2010 Compact ”

De Biezon 2010 Compact is een volautomatische truckwash installatie met drie borstels.
Deze machine is zeer geschikt voor het reinigen van bedrijfswagens en grote voertuigen. De
machine is te bedienen met een touchscreen waarmee alle mogelijke programma’s
eenvoudig instelbaar zijn. Ook zijn alle functies van de machine op elk gewenst moment
bedienbaar, tijdens stilstand maar ook tijdens het wassen.
Door de compacte vorm van de machine is deze zeer goed te gebruiken in een washal met
beperkte ruimte. Het instapmodel van Biezon is prijstechnisch zeer gunstig, de uitvoering is
sober maar deze machine is technisch niets minder dan zijn grotere broers. Alle gebruikte
componenten zijn van dezelfde kwaliteit als bij de grotere machines, hiermee blijft de
kwaliteit gewaarborgd en geeft het veel gemak bij het verlenen van service.
Het frame van de machine is thermisch verzinkt en heeft hiermee een bescherming tegen
corrosie voor de volledige levensduur van de machine. Alle gebruikte componenten zijn van
absolute top kwaliteit en maximaal beschermd tegen vocht, hiermee zijn alle Biezon
truckwash machines betrouwbaar en bedrijfszeker. Onderhoud aan de machine is twee keer
per jaar noodzakelijk bij normaal gebruik.
De besturing van de machine wordt met een hoogwaardige microprocessor gedaan welke
met behulp van een internetverbinding uitgelezen kan worden. De borstels van de machine
worden elk afzonderljik uitgelezen en aangestuurd. De aansturing gebeurt met behulp van
frequentie regelaars welke zorgen voor een mooie en rustige loop van de machine. De
machine zal op alle plaatsen altijd de juiste snelheid lopen waardoor de borsteldrukken exact
geregeld worden. Hierdoor wordt er altijd de juiste borsteldruk op het voertuig gegeven en
zal er een mooie wassing zijn en zal er geen schade aan voertuig en machine ontstaan.
Vrijwel alle voertuigen zijn goed te reinigen met deze machine. De vlakke voertuigen krijgen
een zeer goed wasresultaat omdat de contouren van deze wagens goed te volgen zijn door
de borstels. Ook de kleinere voertuigen zijn goed te wassen, kleine en grote bussen worden
perfect gewassen en zelfs personenauto’s worden met de juiste borsteldruk gewassen.
Met zijn eenvoudige uitvoering maar degelijke en sterke opbouw is deze machine een topper
in zijn klasse.
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Kenmerken
•

Resultaat

Rijsnelheid is interactief

•

•

•

Geleidelijke start en stop

•

Hoge gevoeligheid in borstels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Uitgebreide bediening

•
•
•
•

•

Optiepakket

•
•
•
•

De machine leest de contouren
microprocessor gestuurd en stelt de
wasbeweging hierop in
De machine besteedt daarom meer wastijd
aan hoeken en oneffenheden
De machine beweegt nagenoeg geluidloos
De machine is beheerst in de bewegingen
Snel waar het kan
Rustig waar het moet
Alle bewegingen zijn frequentie gestuurd
De machine wast met de top van de borstel
Geen beschadiging aan de lak of onderdelen
van de wagen
Zeer goede reiniging door de juiste borsteldruk
Ondanks de gevoelige besturing toch een zeer
hoge wassnelheid
Zelfs personenwagens worden met de juiste
druk gewassen
Bediening met touchscreen
Alle bewegingen zijn eenvoudig te bedienen
In stilstand of tijdens het wassen kan alles
worden aangestuurd
Uitgebreide programeer mogelijkheden voor
ieder te wassen voertuig
Enkele of dubbele wassing
Wel of geen middenoverdekking
Toevoegen van shampoo tijdens wassen
Mogelijkheid van wax

Biezon Systems professionele reinigers
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Kenmerken
•

Maximale beveiliging

Resultaat
•
•

•

Duurzame uitvoering

•
•
•

•
•
•
•

Service en onderhoud

•

•
•

De machine is beveiligd met stormankers
tegen kantelen
Een noodstopvoorziening schakelt het
systeem uit
Een reset is gemakkelijk uit te voeren
Een draadloze afstandbediening is optioneel
De constructie en onderdelen zijn robuust,
duurzaam en hoogwaardig volbad
gegalvaniseerd
Door een uitgekiende technologie is de
constructie open en toegankelijk
Alle spoelbogen zijn in RVS uitgevoerd
De bekleding is van kunststof en de kleur kan
naar wens worden uitgevoerd
Door een goede materiaalkeuze heeft de
machine een lange levensduur en is deze
onderhoudsarm.
De machine is onderhoudsvriendelijk door een
goede opbouw en doordachte constructie
Optionele aansluiting op het internet, de
machine kan altijd worden uitgelezen door de
fabrikant waardoor er snel en gericht service
kan worden verleend

Een doordachte hoogwaardig mechanische techniek, aangestuurd door
frequentieregelaars en ingenieuze software, maken van deze machine een topper.

