VÝHODY LINKY THE RAZOR®

Najpredávanejšia linka od firmy WashWorld s názvom Razor® získala svoju reputáciu kvalitnej umývacej linky vďaka svojej kvalite,
spoľahlivosti a výdrži. S dôrazom na jednoduchosť použitia, zníženú údržbu a konštrukciu z nerezovej ocele. Umývacia linka Razor
postavený tak, aby vydržala v prevádzke veľké množstvo umytí bez nutnosti výmeny dielov.

Š TANDAR D NÁ

V ÝB AVA

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Bezpochyby najodolnejší materiál na použitie v umyvárke. Keď iní
výrobcovia používajú na svojich strojoch lacnejšie a menej odolné
materiály, WashWorld odmieta kompromitovať kvalitu a používa
nerezovú oceľ v celom umývacom systéme Razor.

TECHNOLÓGIA POKROČILÉHO
REMEŇOVÉHO POHYBU

Razor využíva remeňový pohon s viacero frekvenčnými meničmi s
jednoduchým dizajnom. Radiálny pohyb poskytuje plynulú a presnú
aplikáciu všetkých chémií a vody. Čo to pre vás znamená? Menej
pohyblivých komponentov, nižšia hmotnosť, znížená údržba a
rýchlejšia návratnosť investícií!

LINKY

RAZOR

NAJMODERNEJŠIE UMÝVACIE RAMENO

Žiarivo modré rotačné rameno zachytí pozornosť zákazníka, zatiaľ čo
7 horných a 14 bočných dýz poskytne vynikajúce pokrytie chémiou a
vodou, čím prispieva k výsledku umývania. Ochranná polyetylénová
pena poskytuje dodatočnú ochranu v prípade dotyku s vozidlom.

VISORCLEAN

Trysky z nerezovej ocele sú strategicky umiestnené na ramene čím
sa dokážu dostať aj do tých najťažších miest ... pod zadným oknom!

VS2® (MONITOROVACÍ SYSTÉM)

ENERGETICKÁ REŤAZ

Revolučný káblový nosič chráni pohyblivé káble a hadice pred
obrusovaním a zapletením. Energetická reťaz poskytuje oporu a
riadený polomer ohybu káblov a hadíc, aby sa zabránilo ich lámaniu
alebo stlačeniu. Nekovová konštrukcia energetického reťazca zaručuje
tichý chod, dlhšiu životnosť káblov a dlhú životnosť napájacej sústavy.

RÝCHLEJŠÍA NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE

Energeticky úsporné motory šetria prevádzkové náklady, utesnené
prevodovky eliminujú potrebu výmen oleja a zníženie valivého odporu
čím vedú k vyššej účinnosti. Žiadna zbytočná spotreba autokozmetiky,
znížená spotreba vody, znížená údržba a nižšie prevádzkové náklady
prispievajú k vyššej a rýchlejšej návratnosti investícií.

®

Vaši zákazníci ocenia široký a otvorený priestor v priestoroch
umývarky. Systém Razor VS2® je bezpečný, jednoduchý a spoľahlivý
systém určovania polohy vozidla, ktorý poskytuje zákazníkom príjemné
miesto bez vodiacich koľajníc. V záujme zvýšenia komfortu zákazníka
Razor využíva systém reflexných bodov, ktorý navádza zákazníka
počas dňa alebo v noci. Razor VS2® poskytuje dokonalé čistenie
tým, že dôsledne meria prednú a zadnú časť vozidiel a obe bočné
strany vozidiel, aby udržiaval optimálnu vzdialenosť medzi ramenom
a vozidlom pre čo najefektívnejšie umývanie. Umývací pohyb ramena
zaručuje úplné pokrytie vozidla.

WASHWORLD NAJLEPŠIA VÝBAVA V JEDNEJ LINKE
Š TANDARDNÁ

VÝB AVA

FLEX PASS® APLIKAČNÝ SYSTÉM

LINKY

RAZO R

WASHVIEW® ON-SITE

Vodotesné ručné rádiové
diaľkové ovládanie
pre manuálny pohyb a
funkcie stroja.

Bočné trysky z nehrdzavejúcej ocele, spolu s tryskami umiestnenými
nad vozidlom zabezpečujú dokonalý oplach a nanášanie až osem
rôznych chémií na celé vozidlo. Všetko, čo môže byť aplikované cez
rameno, môže byť aplikované aj cez Flex Pass. Aplikácie môžu byť
naprogramované smerom dozadu aj zozadu smerom dopredu, čo
minimalizuje pohyb stroja. Rýchlosť je individuálne nastaviteľná v
oboch smeroch. Keďže rameno sa neotáča okolo auta, prináša to
výrazné úspory času, ako aj zníženie nákladov na chémiu.

VIRTUAL ATTENDANT

®

So štandardnou technológiou Razview Washview® On-Site vám
farebný dotykový displej poskytuje úplný prístup k Razoru, vrátane
programovania, údržby, diagnostiky a zobrazovania počtu umytí.
Na konfiguráciu Vášho umývania nie je potrebný žiadny počítač
alebo prenosný počítač. Razor tiež obsahuje komplexný integrovaný
bezpečnostný systém, ktorý dokáže monitorovať predajné terminály,
brány, hladiny tekutín a ďalšie. Okrem toho funkcia Wash Package
Storage umožňuje uchovávať až 12 umývacích balíkov.

FAREBNÉ LED

®

Patentovaná technológia Virtual Attendant® od spoločnosti
Washworld umožňuje ramenu manévrovať okolo prekážok, ako
sú široké zrkadlá, zadné namontované stojany na bicykle a ťažné
zariadenia, ktoré často spôsobujú nefunkčnosť ostatných umývariek.
Virtual Attendant automaticky kopíruje prekážku, čím umožňuje
dokončenie umývania. Najlepšie zo všetkého ... je to štandard pri
každom zariadení Razor!

Vďaka farebným LED neunikne pozornosť zákazníka. Tieto nápadné,
dlhotrvajúce LED diódy sú štandardom pre všetky umývacie systémy
Razor.

BUG A’SALTTM

HLASOVÉ POKYNY

Vaši zákazníci nikdy nebudú musieť hádať, čo robiť s hlasovými
pokynmi Razor. Zvukové pokyny a informácie sú prepojené s
displejom znázorňujúcim pokyny.

™

®

BUY-UP OPTION – NAVÝŠENIE PREDAJA

Štyri možnosti navýšenia predaja umožňujú vášmu automatickému
systému predávať za vás, čím sa zvyšuje flexibilita balíka a
maximalizujú sa zisky!

Washworld vyhlasuje vojnu muškám a zvyškom soli s naším
predmytím vozidla Bug A’Salt. Tento jedinečný koncentrovaný
útok sa zameriava na mušky a soľný film, vďaka čomu je výsledok
umývania dôkladnejší a vaši zákazníci šťastnejší.

WASHWORLD EXKLUZÍVNE TECHNOLÓGIE

Washworld je neustále na špičke umývacej technológie. V spoločnosti Washworld sa neustále snažíme poskytovať technológie,
ktoré zlepšujú efektívnosť a kvalitu našich umývacích systémov a zároveň ich udržiavajú jednoduché na obsluhu a údržbu.

VOLITELNÁ

VÝB AVA

WASHVIEW® MOBILE

Voliteľný program Washview® Washview® Mobile poskytuje prakticky
rovnaké možnosti ako technológia Washview® On-Site (štandard),
umožňuje však prístup a ovládanie zariadenia Razor odkiaľkoľvek
na svete prostredníctvom vysokorýchlostného pripojenia na internet.
Dokonca vám dáva možnosť prijímať textové alebo e-mailové
upozornenia, aby ste boli plne informovaní!

TROJ FAREBNÁ PENA

NA

RA ZOR

POWER TOWER WHEEL CLEANER®

Efektívne čistenie kolies, ktoré udrží vašich zákazníkov verných!
Vysoká veža má turbo rotačné trysky s nulovým stupňom z
nerezovej ocele, z ktorých každý poskytuje intenzívne čistenie v 24
stupňovom rozstreku. Power Tower Wheel Cleaner® je k dispozícii s
3 alebo 6 rotujúcimi tryskami. Power Tower Wheel Cleaner je účinný
nielen pri čistení kolies, ale je vhodný aj na odstraňovanie snehu a
ľadu z prahov a blatníkov!

FOAM ‘N FLOW®

Jednoducho neexistuje lepšia penová aplikácia Trojfarebnej peny!
Pena Tri-Color od spoločnosti Washworld ponúka úplne nastaviteľné
trysky na pokrytie tak, ako chcete. Peniace hlavy je možné umiestniť
individuálne, čo umožňuje neobmedzenú flexibilitu.
®

TRI-COLOR FOAM – PROTI MRAZOVÁ
OCHRANA

Systém RAZOR má protimrazovú ochranu, vďaka ktorej trysky trojitej
peny nezamrznú v nežiadúcom počasí.

Viac show, viac lesku, viac príjmov s aplikačným systémom Foam n
Flow® od spoločnosti Washworld! Teraz s dramatickým vylepšením
v podobe LED podsvietenia. Pena „n Flow“ môže byť použitá na
aplikáciu karnaubského alebo horúceho vosku.

Washworld prináša novinku v automatickom umývaní vozidiel s linkou Razor® EDGE, VYLEPŠENÝ DESIGN. Zoznámte
sa s dokonalou kombináciou rýchlosti a užívateľského komfortu v technológii umývania automobilov. Razor EDGE
je vybavený všetkými spoľahlivými komponentmi Razor, ale teraz je zameraný na intenzívny zákaznícky zážitok so
všetkými novými prvkami: HyperFlexTM, LumenArchTM a SpectraRayTM.

RAZOR® EDGE

ENHANCED DESIGN GLOBAL EXPERIENCE

HYPERFLEXTM

HyperFlex zvyšuje dynamický zážitok z čistenia Razor EDGE.
HyperFlex môže byť použitý v spojení s Razor Standard Flex Pass,
aby bolo možné súčasne aplikovať viacero produktov v jednom kroku,
čo výrazne skracuje čas umývania. Programovanie HyperFlex so
SpectraRay vytvára rôznorodú paletu farieb pre dokonalý zážitok!

LUMENARCHTM - LED RAMENO

LumenArch obsahuje 324 oslňujúcich LED diód, 187 na vstupnej aj
výstupnej strane, ktoré vytvárajú pútavý svetelný oblúk. LED svetlá
osvetľujú aplikovanú chémiu na vozidle, ako aj interiér vozidla. V
čase keď linka stojí, blikajúce LED priťahuje neustále pozornosť okolo
idúcich zákazníkov.

SPECTRA RAY TM

SpectraRay naplní miestnosť umyvárky veľkolepo 4 528 LED
diódami! Červené, purpurové, modré a zelené LED sú plne
programovateľné na pridanie rôznych farieb počas niektorých alebo
všetkých aplikácií produktu, čím sa zvýrazní celý proces umývania.
Farby môžu blikať rôznymi farbami pre intenzívny zážitok. Dokonca
aj pri nečinnosti môže SpectraRay žiariť farbami, aby upriamila
pozornosť na umývadlovú zátoku s pútavou svetelnou show, vďaka
čomu je jedinečná a nezabudnuteľná pre perspektívnych zákazníkov!

HEAVY DUTY PUMP STATION

Technologická časť Washworld obsahuje plastovú nádržku, elektromagnetické ventily na nanášanie 3 rôznych
chemikálií, ďalší ventil s nižším tlakom a dvomi vysokotlakovými produktovými aplikáciami. V ponuke je možný aj variant
s technológiou umiestnenou priamo v miestnosti s umývacou linkou v prípade že nie je možné umiestniť technológiu
do zvlášť miestnosti. Vyznačuje sa jednovrstvovou odolnou konštrukciou a je navrhnutý pre dlhú životnosť aj v tých
najťažších podmienkach.

HEAVY DUTY PUMP STATION

IN-BAY PUMP STATION

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

MOŽNOSTI

MOŽNOSTI

• zaberá málo miesta, ľahká inštalácia, ľahká údržba
• konštrukcia stanice s pumpou je pokrytá hrubou vrstvou práškovou farbou
• Cat 3535 Pumpa poskytuje ľahký prístup pre výmenu oleja
• Elektronický vzduchový regulátor – umožňuje nastaviť jednotlivý tlak pre
jednotlivé aplikácie chemikálií
• možnosť 3 rozdielnych predmývacich chémií
• 2x vysokotlaký vosk / sušič
• 1x nizkotlaký vosk / vosk
• Jednodielna tvarovaná nádoba MDPE odolná voči korózii
• Programovateľný duálny prívod nízkeho tlaku (prívod teplej a
studenej vody)
• Systém zníženia spotreby vody - možnosť zníženia tlaku do každého
programu
• Systém priameho dávkovania poskytuje väčšiu kontrolu a redukuje
náklady na chemikálie
• Nerezový rozdeľovač chemikálií
• Nerezová oceľ / kompozitný systém na priame dodávanie chémie
• Aplikačný systém Flex Pass®

• Aplikačný systém Trojfarebnej peny
• Aplikačný systém „Foam n Flow®“
• HyperFlexTM aplikačný systém
• Nanášanie osmotickej vody
• Možnosť napojenia na recyklovanú vodu
• Vysokokapacitný elektrický ohrievač vody s kapacitou 12 kW
• Prietokový ohrievač vody
• Proti mrazový systém – vyhrievanie a zimný okruh
• Proti mrazový systém – zimný okruh a vyfukovanie
• Proti mrazový systém – len zimný okruh
• Proti mrazový systém – len vyhrievanie

• Jednoduchá inštalácia, úsporný dizajn: 37 ”H x 96” L x 26 ”D
• Obal s uzavretým dnom chráni zariadenie a vyzerá skvele vo vašej
autoumyvarke
• Odnímateľné panely umožňujú prístup na jednoduchú údržbu
• Rám s práškovým nástrekom s vysokou výdržou
• Cat 3535 Pumpa poskytuje ľahký prístup pre výmenu oleja
• možnosť 3 rozdielnych predmývacich chemií, 2x vysokotlaký vosk /
sušič, 1x nizkotlaký vosk / vosk
• Jednodielna tvarovaná nádoba MDPE odolná voči korózii
• Programovateľný duálny prívod nízkeho tlaku (prívod teplej a
studenej vody)
• Systém zníženia spotreby vody - možnosť zníženia tlaku do každého
programu
• Systém priameho dávkovania poskytuje väčšiu kontrolu a redukuje
náklady na chemikálie
• Nerezový rozdeľovač chemikálií
• Nerezová oceľ / kompozitný systém na priame dodávanie chémie
• Aplikačný systém Flex Pass®

• Aplikačný systém Trojfarebnej peny
• Aplikačný systém „Foam n Flow®“
• HyperFlexTM aplikačný systém
• Nanášanie osmotickej vody
• Možnosť napojenia na recyklovanú vodu
• Vysokokapacitný elektrický ohrievač vody s kapacitou 12 kW
• Prietokový ohrievač vody
• Proti mrazový systém – vyhrievanie a zimný okruh
• Proti mrazový systém – zimný okruh a vyfukovanie
• Proti mrazový systém – len zimný okruh
• Proti mrazový systém – len vyhrievanie

HIGH VELOCITY SYSTÉM SUŠENIA

The Washworld High Velocity® dostupný vo variante na samostatne stojacom ráme alebo na koľajach za umývacou
linkou Razor. Vysoko výkonné sušiče zabalené v našom balíku nechajú Vašu umývarku vyniknúť od vašich konkurentov
... a udržia Vašich zákazníkov vracajúc sa viac!

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

• Bezpečné bezdotykové sušenie
• lopatky s nereze v hliníkovom tele
• Nerezová vstupná / výstupná clona
• nerezové kompozitné uloženia
• Kompletne nastaviteľné kryty fukárov pre lepší výsledok sušenia
• Nerezový spojovací materiál
• Energeticky efektívne priemyselné motory s výkonom 7,5 HP, 10 HP alebo
15 HP TEFC
• Hliníkové konzoly pre vnútornú montáž na stenu
• Hliníkový rám potiahnutý práškom pre montáž na vonkajšiu stenu
alebo pre interiér / exteriér (voľne stojaci) podlahový držiak

MOŽNOSTI

• Oscilujúce dýzy
• Systém úspory energie
• Odstavenie centrálneho sušiča - Pri sušení cez ložnú plochu pick-upu
• Balík na zníženie hluku
• Balík obrázkov sušiča (predné / zadné kryty)
• Vlastná grafika k dispozícii
• LED odpočítavanie so stojanom alebo držiakom na stenu
• Panel štartéra motora sušiča s ovládaním spúšťania
• VFD - Riadiace centrum štartéra motora s frekvenčným meničom
• Dostupné v medzinárodných napätiach, vrátane 380-415 / 50 Hz a
575/60 Hz

Štandardná konfigurácia 3
motorov

Štandardná konfigurácia
4 motorov, Dual Nozzle,
E-Trunks w/ Brackets

Štandardná konfigurácia
6 motorov, Dual Nozzle,
E-Trunks w/Brackets

Progresívny sušiaci
systém

Interiérové úchyty na
stenu

Exteriérové úchyty na
stenu

®

Palubný systém sušenia vozidiel Washworld Razor® umožňuje kontrolované a konzistentné sušenie, čo vedie k väčšej
spokojnosti zákazníkov. Palubný systém sa pohybuje spolu s umývacou linkou, zatiaľ čo vozidlo zákazníka zostáva
stabilné pre rovnomerné sušenie. Úplne uzavretá konštrukcia znižuje hluk, zatiaľ čo rýchle otvorenie krytu umožňuje
rýchly a jednoduchý servis.

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

• Bezpečné bezdotykové sušenie
• rám z nereze
• lopatky s nereze v hliníkovom tele
• Nerezová vstupná / výstupná clona
• Konfigurácia troch alebo štyroch ventilátorov
• energeticky efektívne, dizajn šetriaci miesto
• Konštrukcia kanála zabraňuje kvapkaniu na vozidlo
• Rýchle uvoľnenie od linky umožňuje rýchly a jednoduchý servis
• Úplne uzavretá konštrukcia výrazne znižuje hluk
• Vlastný dizajn krytu sušiča (predný, zadný a spodný kryt)
• Úplne uzavreté priemyselné ventilátory chladené priemyselné 7,5 HP, 10 HP
alebo 15 HP
• Predpripravené spojenie s Energo reťazou
• Proces sušenia môže byť zahájený v prednej alebo zadnej časti vozidla a
môže sa naprogramovať tak, aby prebehlo viacnásobné sušenie
• Palubný sušič je možné naprogramovať tak, aby pokračoval v prevádzke v
pevnej polohe, keď vozidlo vychádza z linky pre dodatočné sušenie
• Certifikát CE

MOŽNOSTI

• Dostupné v 4 rôznych konfiguráciách:
- 30 HP (4 - 7.5 HP motory)
- 30 HP (3 - 10 HP motory)
- 40 HP (4 - 10 HP motory)
- 45 HP (3 - 15 HP motory)
• Panel štartéra motora sušiča s ovládaním spúšťania
• VFD - Riadiace centrum štartéra motora s frekvenčným meničom
• Balík na zníženie hluku
• Vlastná grafika
• Dostupné v medzinárodných napätiach, vrátane 380-415/50 Hz and 575/60 Hz
• Možnosť vypnutia stredného fukára v prípade sušenia vozidla typu pick up.

NAVÁDZACIE NÁPISY PRE ZÁKAZNÍKOV

Washworld ponúka širokú škálu možností navádzacích nápisov do exteriéru aj interiéru. Medzi voľby patrí 24V kompletne
podsvietená LED inštruktážna tabuľa alebo diódová 12V LED, ktoré sú plne prispôsobiteľné.

12V NÁPISY

WASH BAY LED NAVÁDZACIE SVETLÁ

12V SIGNS

Washworld’s 12V LED signs are fabricated
from stainless steel and have fully
customizable sign faces. The eight panel LED
signs are available with or without Tri-Color
Foam panel.

Nápisy 12V LED od spoločnosti Washworld sú vyrobené z
nehrdzavejúcej ocele a majú plne prispôsobiteľné nápisy. Značka
zastavenia / jazdy dopredu je k dispozícii s odpočítavaním času
do konca programu alebo bez neho, ktorý informuje zákazníka o
zostávajúcej dobe umývania.

Washworld ponúka podlahové osvetlenie (predávané v pároch), ktoré
asistuje pri procese umývania. Vodiace osvetlenie sa rozsvieti na
červeno alebo zeleno v súlade s návestnými pokynmi.

PREJAZDOVÉ ZNAČENIE

24V NÁPISY

Tieto nápisy sú LED podsvietenú zo sklených vlákien a môžu byť
vyobrazené Vašim logom. Osem panelových LED značiek je k dispozícii
s alebo bez pridania 3 farebnej peny.
Prejazdové značenie Washworld je k dispozícii vo verzií
nepodsvietenej alebo LED podsvietene. Signalizačná plocha s LED
podsvietením je prispôsobiteľná dizajnu zákazníka. Obe možnosti
môžu byť zavesené alebo uzemnené tak, aby vyhovovali potrebám
lokality.

ÚPRAVA VODY
REVERZNÁ OSMÓZA

SYSTÉM NA ZMÄKČENIE VODY

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

• 2400, 4800 or 7200 GPD systém ( Založená na 54°F prívode vody)
• 4”x 40” tenké vysokovýkonné membrány
• Možnosti uchytenia:
- Nastaviteľné nožičky
- Úchyty na stenu
• Zvukové a vizuálne signalizačné značenie
• Elektronické monitorovanie TDS
• Karbónovy filter na vstupe s programovateľným spätným preplachovaním
• High Velocity® Reverzná Osnóza s ovládacím panelom a ľahkým
ovládaním
• Programovateľné možnosti nastavenia
• Ľahko čitateľné manometre
• Obal membrány z vysoko odolnej nereze
• cETLus listed, CE certifikát
• automatický ventil na vstupe
• Prietokové merače osmózy a odpadu
• Programovateľné automatické preplachovanie membrány
• Ľahko vymeniteľná 2.5” x 20” vložka filtra
• Programovateľný reštart pri nízkom tlaku

• Systém zmäkčujúci od 30,000 grain capacity (jedna hlava) to 600,000
grain capacity (dvojitá hlava)
• dvojička je schopná zabezpečiť mäkkú vodu 24/7
• Uzatváracie ventily
• Profesionálne nádrže na živicu
• Vstupné prevádzkové tlaky od 30 -100 PSI
• Prevádzková teplota vody od 35 ° F - 100 ° F
• uvedený zoznam cETLus, vyhovujúci CE
• Jednoduchý, plne programovateľný regulátor maximalizuje účinnosť a
znižuje prevádzkové náklady
• Zachová si vlastné nastavenia programu v prípade prerušenia
napájania
• Nádrže na solanku dimenzované tak, aby zodpovedali požiadavkám
systému
• Elektronické blokovanie pre viacnásobnú synchronizáciu nádrže
• Úspora miesta
• Kompozitné ventily Noryl® eliminujú koróziu
• PVC náboj a bočný rozvod

MOŽNOSTI

• Filtrácia železa
• Vlastné, trojplexové alebo nadrozmerné systémy, ktoré vyhovujú vašim
špecifickým potrebám

OMOŽNOSTI

• Nádrže na vodu (UV odolné)

Špecifikácia systému zmäkčovania vody
SPOT FREE RO SPECIFICATIONS

MODEL

TYPE

SYSTEM GRAIN
CAPACITY

PEAK FLOW

CU. FT. OF
RESIN

MODEL

WW 2110

WW 2111

WW 2112

WW 2100T-1

TWIN ALTERNATING

60K

14 GPM

2

GALLONS
PER DAY

2400

4800

7200

WW 2101T-1

TWIN ALTERNATING

150K

17 GPM

5

NO. OF
MEMBRANES

1

2

3

WW 2102T-12

TWIN ALTERNATING

180K

33 GPM

6

PUMP H.P.

3/4 HP

1 HP

1 - 1/2 HP

WW 2103T-15

TWIN ALTERNATING

300K

62 GPM

10

230 VAC 1 PHASE
9.5 AMPS
AND
120 VAC 1 PHASE
15 AMPS

230 VAC 1 PHASE
11 AMPS
AND
120 VAC 1 PHASE
15 AMPS

WW 2104T-15

TWIN ALTERNATING

420K

62 GPM

14

ELECTRICAL
REQUIRED

230 VAC 1 PHASE
7.5 AMPS
AND
120 VAC 1 PHASE
15 AMPS

WW 2105T-2

TWIN ALTERNATING

300K

85 GPM

10

WW 2106T-2

TWIN ALTERNATING

420K

85 GPM

14

Poznámka: Špecifikácia sa môže zmeniť

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

Systém montáže na stenu - materiál nehrdzavejúca oceľ
• Nerezové pojazdové koľajnice (celková dĺžka 27 “)
• Kompletný spojovací materiál z nereze
• Modré vizuálne reflektory na podlahe
• Informačná LED tabuľa s držiakom na stenu
• Informačná LED tabuľa s podstavcom na podlahu

Konštrukcia linky a ramena – laserom rezaná nerezová oceľ
• Variabilný frekvenčne riadený pásový pohon linky a ramena
• Nerezové kontúrovacie rameno s reguláciou frekvencie
• VS2® (systém dimenzovania vozidiel)
• Virtual Attendant® - Manévre okolo širokých zrkadiel a ťažných zariadení
• Visorclean - Trysky strategicky umiestnené na čistenie ťažko dostupných
miest
• Kryt ramena - lisovaný polyetylénový kompozitný materiál
• Vymeniteľná ochrana trysiek - polyetylénová pena s krížovou väzbou
• Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele, úplne uzavreté motory a prevodovky
s odolnosťou voči zmene klímy s presným pohybom a minimálnym valivým
odporom
• Energoreťaz - Žiadne prívodné hadice visiace na stene
• Rozdeľovacie potrubie Flex Pass®
• Technológia Triple Pass pre optimálne čistenie vpredu a vzadu
• Technológia Bug A’Salt TM pre dodatočné sezónne čistenie
• Detail zrkadla - rameno sa otočí, aby vyčistil a opláchol bočné zrkadlá
• Modré LED diódy, ktoré zvýrazňujú kryt ramena Razor®
Čistenie podvozku a bočné trysky Rocker Blaster – konštrukcia z nereze
• 13 trysiek z nereze; 5 na čistenie podvozku a 4 na boky vozidla
Podávacie čerpadlo – oceľové podávacie čerpadlo striekané práškovou farbou
• Čerpadlo Cat 3535 / 25 HP
• Možnosť zmeny tlaku
• Vysoko prietokové čerpadlo
• Priamo sacie vstrekovanie chémie
• Elektronický vzduchový regulátor – Umožňuje rôzne nastavenia tlaku
vzduchu pre jednotlivé nanášanie chémie
• Možnosť nanášať 3 rôzne druhy chémií
• 2 druhy vysokotlakých voskov / sušičov
• 1 nízkotlakový sušič / vosk
• Možnosť zásobovať teplou a studenou vodou
Hlavná riadiaca skriňa (UCC)
• Elektrická rozvodná skriňa 208VAC (štart and stop, ovládače frekvenčných
meničov)
• Washview® ovládací panel s displejom (kompletná programovacia
flexibilita)
• Možnosť programovania a diagnostiky priamo na mieste
• Aktivácia umývacích programov
• Integrovaný bezpečnostný systém
• Hlasový modul upozorňujúci zákazníkov
• Vode odolný ručný ovládač pre manuálne ovládanie linky
• Funkcia automatického vrátenia do základnej polohy

MOŽNOSTI

Razor® možnosti
• Dostupné v 4 rôznych konfiguráciách:
- 30 HP (4 - 7.5 HP motory)
- 30 HP (3 - 10 HP motory)
- 40 HP (4 - 10 HP motory)
- 45 HP (3 - 15 HP motory)
• Prevedenie v umývacej linke alebo v samostatnej strojovni
• Zmena napätia pre hlavnú ovládaciu skriňu (konvertuje UCC pre
použitie s 240 VAC 3 fázy 60 Hz)
• Samostatné stojací rám (Z nereze alebo lakovaný)
Umývacie možnosti
• Aplikačný systém Trojfarebnej peny
• Aplikačný systém Trojfarebnej peny s balíkom proti zamrznutiu
• Aplikačný systém „Foam n Flow®“
• HyperFlexTM - nanášanie 2 produktov v jednom kroku
pri spárovaní s Flex Pass®
• LumenArchTM - 324 LED svetiel osvetlujúcích rameno počas
nanášania produktov
• SpectraRayTM - 4,528 LED svetiel - červená, magenta, modrá
and zelená svetelná show počas umývacieho programu alebo
počas nečinnosti
• Stredný tlak Reverznej Osmózy (13 GPM @ 110 psi) zahŕňa
nástenný držiak a
• Systém reverznej osmózy (RO)
• Súprava adaptéra na vodu z reverznej osmozy
• Proti mrazový systém – vyhrievanie a zimný okruh
• Proti mrazový systém – zimný okruh a vyfukovanie
• Proti mrazový systém – len zimný okruh
• Proti mrazový systém – len vyhrievanie
• Primárny HS / Washview® MOBILE - vysokorýchlostný DSL
alebo káblový Internet - Internet bez statickej IP adresy
• Sekundárny HS / Washview® MOBILE – prídavný
vysokorýchlostný DSL alebo káblové pripojenie v rovnakej lokalite
s viacerými zariadeniami
• prietokový plynový ohrievač
• elektrický vysokokapacitný bojler, 12kw, nerez
• Power Tower Wheel Cleaner® - veže so 3 – 6 rotačnými tryskami
• Možnosť voliteľného hlasu pri pokynoch
• Prepojovací nerezový mostík – pre elektrické a vodárenské
prepojenia medzi technickou miestnosťou a linkou
• Systém duálnych vstrekovačov – Náhrada za nízkotlakové
dávkovače		
• Prémiový balík ovládania brán – zahŕňa bránové senzory
• Ultimate Balík ovládania brán - zahŕňa bránové senzory
Zobrazovacie tabule podľa vlastného dizajnu
Systém na zmäkčovanie vody
Systém na recykláciu vody
High Velocity sušiaci systém

ŠTANDARDNÉ VLASTNOSTI

Razor® EDGE je vybavený podobne ako Razor® avšak taktiež
obsahuje nasledovné nové prvky.
• HyperFlexTM – aplikácia 2 produktov v jednom kroku s pomocou
Flex Pass®
• LumenArchTM - LumenArchTM - 324 LED svetiel osvetľujúcich
rameno počas nanášania produktov
• SpectraRayTM - 4,528 LED svetiel - červená, magenta, modrá
and zelená svetelná show počas umývacieho programu alebo
počas nečinnosti

RAZOR rozmery pri uchytení do steny*
OPTIONS

PREFERRED

*MINIMUM

MAXIMUM

HEIGHT

(All rail options)
13’ 4” - 16’ 8” Bay Widths
16’ 9” - 18’ 0” Bay Widths

12’ (3658mm)
12’ (3658mm)

10 8”’ (3251mm)
11’ 4” (3454mm)

N/A

WIDTH

27’ 4” Rails (8331mm) (Standard)
30’ 4” Rails (9246mm) (OBD)
25’ 4” Rails (7722mm) (Optional)

15’ (4572mm)

13’ 4” (4064mm)

18’ (5486mm)

LENGTH

25’ 4” Rails (7722mm) (Optional)
27’ 4” Rails (8331mm) no dryer

28’ (8534mm)
30’ (9144mm)

25’ 10” (7874mm)
27’ 10” (8484mm)

N/A

LENGTH

27’ 4” Rails (8331mm)
Razor® and Dryer w/Covers

42’ (12802mm)

31’ 4” (9550mm)

N/A

LENGTH

30’ 4” Rails w/On-Board Dryer
(9246mm)

42’ (12802mm)

31’ 4” (9550mm)

N/A

RAZOR rozmery pri samostatne stojacom
OPTIONS

PREFERRED

*MINIMUM

MAXIMUM

HEIGHT

27’ 4” Rails (8331mm) (Standard)
30’ 4” Rails (9246mm) (OBD)
25’ 4” Rails (7722mm) (Optional)

12’ (3658mm)

11’ 9” (3581mm)

N/A

WIDTH

27’ 4” Rails (8331mm) (Standard)
30’ 4” Rails (9246mm) (OBD)
25’ 4” Rails (7722mm) (Optional)

15’ (4572mm)

14’ 4” (4369mm)

N/A

LENGTH

25’ 4” Rails (7722mm) (Optional)
27’ 4” (8331mm) no dryer

28’ (8534mm)
30’ (9144mm)

25’ 10” (7874mm)
27’ 10” (8484mm)

N/A

LENGTH

27’ 4” Rails (8331mm)
Razor® and Dryer w/Covers

42’ (12802mm)

31’ 4” (9550mm)

N/A

LENGTH

30’ 4” Rails w/On-Board Dryer
(9246mm)

42’ (12802mm)

31’ 4” (9550mm)

N/A

*Poznámka: Minimálne rozmery od najbližšej prekážky v hale.

RAZOR® UTILITY REQUIREMENTS

Water: .........25 GPM @ 35 PSI (94.6 l/m @ 2.4 bars) minimum at pump station
Air: ..............100 PSI @ 11 SCFM (6.89 bars @ 311 l/m) includes optional Tri-Color foam
Electrical: ....208/230 VAC / 3 PH (Five wire, three phases with neutral and ground)
VOLTAGE

UCC CABINET

RAZOR PUMP
STATION

OPTIONAL COLD
CLIMATE PACKAGE

EACH DRYER
MOTOR

208

23 Amps

73 Amps

14 Amps

10 HP
27 Amps

15HP
40 Amps

230

20 Amps

62 Amps

12 Amps

10 HP
24 Amps

15HP
35 Amps

380/415 (50HZ)

17 Amps

38 Amps

10 Amps

10 HP
15 Amps

15HP
22 Amps

460

N/A

31 Amps

N/A

10 HP
12 Amps

15HP
17 Amps

575

N/A

24.5 Amps

N/A

10 HP
9.12 Amps

15HP
13.6 Amps

Poznámka: Špecifikácia sa môže zmeniť bez upozornenia, Decibely ventilátorov sušiča merané vo vzdialenosti 1.6m od podlahy = 96dB. Decibely hlavného čerpadla merané vo vzdialenosti
1.6m od podlahy = 94dB. Úroveň hluku závisí od okolitých materiálov a podmienok umiestnenia.

SERVIS NA NEZAPLATENIE!
TECHNICKÝ TRÉNING

Washworld ponúka starostlivosť o zákazníka ktorá začína technickým tréningom počas ktorého sa školí obsluha linky aby
sa dosiahla najväčšia efektívnosť prevádzky a spokojnosť zákazníka. Samotný tréning je zadarmo účastníci si hradia len
cestovné náklady. Počas roka sa koná niekoľko školiacich stretnutí. Školiaci pracovníci majú mnoho rokov skúsenosti so
zariadeniami Washworld a taktiež v sektore autoumyváriek. Toto školenie obsahuje informáciu o umývacích komponentoch a
ich funkciu, inštaláciu systému, návod na úvodné spustenie a údržbu, programovanie a riešenie problémov.

TECHNICKÁ PODPORA

Firma Washworld je známa svojím zákazníckym servisom. Naše technické oddelenie je dostupné 24 hodín 7 dní v týždni vo
dne a v noci. Washworld Washview Remote umožňuje vzdialené ovládanie a riešenie problémov na diaľku naším technikom.
Takéto riešenie na diaľku vie často predísť osobnému výjazdu. Najväčšia výhoda za tento vzdialený servis nie je žiaden
poplatok. Stojíme si za svojimi zariadeniami a pri riešení problémov nikdy nie ste sám. Naša technická podpora 24/7 je ďalším
dôkazom že žijeme naším mottom „Náš svet obieha okolo Vášho sveta“.

Náhradné DIELY

Udržať Vaše umývacie zariadenie v plnej prevádzke je naša priorita. Diely sú dostupné u lokálnych predajcov jednotlivých
dielov alebo priamo z našej fabriky s odoslaním v rovnaký deň.

Washworld backs our equipment with a written warranty,
which sets the bar in the car wash industry. Don’t take our
word for it, ask any Washworld customer!

WASHWORLD EQUIPMENT LIMITED WARRANTY
Washworld Inc., a Wisconsin Corporation (“Washworld”) warrants to the original purchaser of
Washworld car wash equipment that the equipment will be free from defects in materials and
workmanship for a period of 400 days from date of shipment, with the exception of the Cat Pump which
is warranted for two (2) years. Claims under this warranty must be asserted in writing to Washworld
within 10 days of discovery or before the end of the applicable warranty, whichever occurs first, and
must follow the Washworld “RMA” (Returned Materials Authorization) process.
Any component or part alleged to be defective in materials or workmanship shall, at the option of
Washworld, be returned with shipping cost prepaid. If upon examination such component or part
is found to be defective in workmanship or materials, Washworld, at its option, will either repair or
replace such component or part and ship such repaired or replaced component or part via standard
ground. Expedited shipping costs (if requested) shall be the responsibility of purchaser. The cost of
such replacement or repair (less any labor charges) shall be the exclusive remedy for any breach of
any warranty and Washworld shall not be liable to any person for consequential damages for injury
or commercial loss resulting from any breach of any warranty. This warranty does not cover any labor
installation cost, either with respect to the original equipment or with respect to the repaired or replaced
component or part which is found to be defective in workmanship or materials. Washworld does not
warrant loss of income, or consequential damages, should there be any, during the time repairs are
being made.
This warranty does not apply to damage resulting from components or parts that have been misused,
altered, neglected, or not installed, adjusted, maintained, or used in accordance with applicable
codes and ordinances and in accordance with Washworld’s or manufacturer’s recommendations. This
warranty does not apply to damage resulting from improper operation or abuse, exceeding the rated
capacities of the unit, running foreign particles or non-related solutions through pumps or valves, using
acidic solutions, improper installation or maintenance, operational neglect, neglect of manufacturer’s
recommended maintenance, use of water containing solids in excess of twenty microns in diameter or
2000 PPM, damage caused by customer, unjustifiable nuisance calls or acts of God.
This warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, and there are no warranties against
infringement, of merchantability, of fitness for a particular purpose, or arising from course of dealing or
usage of trade. Washworld shall not be liable for direct, indirect, incidental, special or consequential
damages under any circumstances, including but not limited to: damage or loss resulting from inability
to use the products, increased operating costs, or loss of sales, lost profits, punitive damages, or any
other damages. Compliance with any laws or regulations relating to the sale, location, use or operation
of the equipment, or its use in conjunction with other equipment shall be the sole responsibility of
the purchaser. The rights and obligations of the parties shall be governed by the laws of the State of
Wisconsin.
Washworld reserves the right to change or modify this Limited Warranty at any time without notice.
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