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TRUCKWASHMACHINE
“ Biezon 2010 XL ” Volautomaat

De Biezon 2010 XL is een volautomatische truckwash installatie welke ontwikkeld is voor de
professionele truckwasser. Met zijn uitgebreide mogelijkheden maakt deze machine van het
wassen van een vrachtwagen een kinderspel. De machine heeft alle vaardigheden voor het
wassen van een voertuig in zich en neemt hierdoor ontzettend veel handwerk weg. Door hier
efficiënt gebruik van te maken kan er sneller gewassen worden waardoor de capaciteit van
de wasstraat aanzienlijk verhoogd wordt.
De machine is uitgevoerd met drie borstels en met maar liefst negen spoel en spuitbogen
waarvan 6 bewegend. Ook beschikt deze machine over een intelligentiepakket waarmee het
complete voertuig wordt afgescand. Met behulp van de uitgelezen gegevens kan met de
shampooboog het volledige voertuig worden ingeschuimd waarna de wassing kan worden
gestart. Met behulp van de spoel en spuitbogen welke volledig in het programma zijn
opgenomen wordt het voertuig voor 100% afgespoten. Optioneel kan er met osmose water
nagespoeld worden zodat het voertuig vlekvrij kan opdrogen.
De besturing van de machine wordt met een hoogwaardige microprocessor gedaan welke
met behulp van een internetverbinding voor service doeleinden 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 het voertuig of
machine ontstaan.
Alle voertuigen zijn met deze machine goed te reinigen, alle typen vrachtwagens zoals
bulkwagens, kraanwagens en speciale voertuigen tot aan de kleinere voertuigen toe. Voor
de open wagens heeft deze machine een speciaal spuitsysteem dat alle plaatsen van het
voertuig raakt en met veel reinigingskracht schoonmaakt. Kleine en grote bussen worden
perfect gewassen en zelfs personenauto’s worden met de juiste borsteldruk gewassen.
Met zijn onbeperkte mogelijkheden is dit een machine welke geschikt is voor het reinigen van
alle typen voertuigen. Door efficiënt gebruik van de machine kan er sneller gewassen worden
en is deze machine hiermee een uitkomst voor de professionele wasser.
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Kenmerken
•

Resultaat

Detectie sensoren volgen de contouren
van het voertuig

•
•
•
•

•

Spuit-, spoel- en shampoosysteem
werken reinigend tijdens de
wasprogramma’s

•

•
•
•
•
•

Rijsnelheid is interactief

•
•

•

Geleidelijke start en stop

•
•
•
•
•

Het wasresultaat is nagenoeg volledig
Machine bereikt ook slecht bereikbare hoeken
Er zijn geen extra mensen nodig voor
nabehandeling
Machine gaat zorgvuldig om met wassen van
spiegels en accessoires
Het shampoo systeem geeft een volledige
dekking van witte schuim, zoals bekend van
de hoge druk schuim lans
De machine heeft een totaal omvattende
shampooverdeling
De borstels bewegen daarom licht en
gecontroleerd langs het voertuig
De spuit- en spoelbogen werken snijdend en
daardoor reinigend op het voertuig
Door de totale afscherming blijft het waswater
binnen de werkruimte van de machine
De machine leest de contouren van het
voertuig 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
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“ Biezon 2010 XL ” Volautomaat

Kenmerken
•

Maximale beveiliging

Resultaat
•
•
•
•

•

Duurzame uitvoering

•
•
•

•
•
•
•

Service en onderhoud

•

•
•

•

Zelfs nog meer mogelijkheden dan de
Biezon M uitvoering

•
•

De machine is beveiligd met stormankers
tegen kantelen
Een akoestisch signaal klinkt tijdens de
wasprocedure
Lichtsignalen begeleiden de positie van het te
wassen voertuig
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
De spoel en spuitbogen zijn in RVS
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
Standaard aansluiting op het internet, de
machine kan altijd worden uitgelezen door de
fabrikant waardoor er snel en gericht service
kan worden verleend
Alle mogelijkheden van de Biezon M zjin
inbegrepen in deze machine
Het uiterlijk blijft hetzelfde maar het verschil zit
hem in het hart van de machine

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

