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Türkiye’de İlk ve Tek! Araç Yıkamada Kusursuzluğun Doğuşu
Dokunmadan, Hızlı ve Kaliteli Araç Yıkama
2 dakika 27 Saniye Yıkama Süresi
Etkileyici Tasarım
Eğlenceli Yıkama Efekti

%100 Otomatik Sistem, %100 Personel Tasarrufu
Daha Hızlı Yıka Daha Çok Kazan
Fırça Yok, Temas Yok
Yedek Parça ve Servis İmkanı
Leasing İmkanı
Benzin İstasyonları ve Tesisler için Tasarlandı
Çevre Dostu

PDQ 10.000 ADET KURULUM REFERANSI

Son Teknoloji Kurutma Opsiyonu FlashDry
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Türkiye’de ilk ve Tek!
Araç Yıkamada Kusursuzluğun Doğuşu…

Veloce Araç Yıkama Sistemleri ve PDQ ortaklığı olarak biz Türkiye’ de kendi sektöründe ilklerin sahibi olmaktan gurur duyuyoruz.
Araç yıkamada devrim niteliğinde bir gelişme olan temassız, hızlı ve kaliteli yıkama hizmeti sunan Laserwash 360 ve LaserJet modellerimizi buna en yakın örnekler olarak gösterebiliriz.
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Etkileyici Tasarım ve
Eğlenceli Yıkama Opsiyonu

Laserwash 360 ve LaserJet, modern tasarımıyla müşterilerini
etkilemekte ve sahip olduğu aydınlatma efekti opsiyonu olan
OverGlow ve Illuminated opsiyonları sayesinde müşterilerinin araç yıkanırken eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaktadır.
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Yatırımcılar için
Müthiş Fırsat!

Laserwash 360 , LaserJet’ten farklı olarak oto yıkama sektörüne adım atmak isteyen ya da sektöründeki yenilikçi yatırımcılarını dikkate alarak tasarlanmıştır. Çünkü biliyoruz ki araç
sahiplerinin yaşadığı zorlukları ne kadar karşılayabilirsek yatırımcısının yüzü o kadar güler. Özellikle binek araç sahiplerinin
aracını yıkatmak için yaşadığı zorlukları göz önüne alınarak
tasarlanan Laserwash 360; yol kenarı tesis olması sebebiyle
kolay ve basit ulaşılabilirliği, modern ve estetik kabin ve ekipmanlarıyla görsel zenginliği, yıkama esnasında devreye giren
eğlence efektiyle müşterisine yaşattığı eğlenceli dakikalar, ve
sahip olduğu son teknoloji şok kurulama yapan FlashDry özelliğiyle kusursuz yıkama hizmeti sunmaktadır.
Yatırımcıların ve araç sahiplerinin hassasiyeti göz önünde
bulundurularak tasarlanmış olan LaserWash 360, yatırımcısına, yatırımından hızlıca geri dönüş alması, insan gücüne
gereksinimin kalmaması ve yatırımcısının modern bir tesise
sahip olması gibi avantajlar sunmaktadır. Araç sahiplerine ise,
araç yüzeyine zarar vermeden (temassız), kısa sürede, kaliteli
solüsyonla, leke bırakmayan kusursuz bir yıkama sunmaktadır.
Böylece araç sahipleri sizi tercih edecektir.
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Dokunmasız, Hızlı ve
Kaliteli Araç Yıkama!

Veloce olarak biz, araç sahiplerinin
genel şikayetlerini dinleyerek çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bundan yola
çıkarak ürettiğimiz LaserWash 360 ve
LaserJet’in sahip olduğu temassız akıllı
yıkama yöntemi ile şikayetlerin en
başında gelen araç yüzeyinin çizilme
sorununu, iki buçuk dakikalık yıkama
süresiyle bekleme sorununu ve
yıkama suyunun kalitesiyle de leke
sorununu çözümlemiş bulunmaktayız.
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Daha Hızlı Yıka
Daha Çok Kazan!

Laserwash 360 ve LaserJet’in sahip
oldukları özelliklerin yanı sıra insan
gücü kullanmadan hızlı ve etkili
yıkama hizmeti sunarak daha yüksek
gelirler elde etme imkanı sağlar. Ayrıca
Laserwash 360, Normal, Super ve
Deluxe olmak üzere üç programlı
yıkama imkanı sunmaktadır. İhtiyaca
göre özel programlanmış yıkama
seçenekleriyle de gelirinizi maksimize
eder.
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Çevre
Dostu

Veloce’nin Laserwash 360 için kullandığı LaserJuice solüsyanları AB kimyasal tüzüğüne uygun olarak REACH
standartlarına uygun üretilmiştir. Sentetik olmaması ve bileşenlerinin
doğaya uygun üretilmesi LaserJuice
sıvı solüsyonlarını çevre dostu kılmaktadır.
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Leasing
İmkanı!

Ürünümüzü satın aldığınız takdirde
anlaşmalı olduğumuz Yapı Kredi Bankası yoluyla Leasing şartlarından
yararlanma imkanı sunmaktayız.
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Yedek Parça ve
Servis

Firmamız Türkiye’nin her noktasına
yedek parça ve servis hizmeti sunmaktadır.
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Mimari
Çözümler

Tesisinize ve sahip olduğunuz markanın konseptine göre size özel araç
yıkama kabini, totem, su arıtma tesisi,
ödeme sistemi, mimari ve mühendislik
çözümleri vb., alanında uzman mimar
ve mühendislerimiz tarafından incelenmekte, tesisinize ve zevkinize
uygun projeler tasarlanmaktadır.
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Kabin
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V-Pay
Ödeme Sistemi

Uzman mimarlarımız ve mühendislerimiz

Veloce V-Pay, çok seçenekli otomatik

tarafından tasarlanan kabinlerimiz, tesisi-

ödeme sistemleri hizmeti sunmaktadır.

nizin daha modern, daha estetik bir görü-

Otomatik Ödeme (Kredi Kartı, Nakit, Üyelik

nüme sahip olmasını sağlar.

Kartı, Barkod Okuma ) sistemlerini müşteri
istek

ve

beklentileri

doğrultusunda

kurmaktadır. Böylece insan gücüne gerek
kalmadan ödeme işlemini tamamlar ve
tesisinizin daha modern bir görünüme
sahip olmasını sağlar.
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Yüzey
Çizilmesine Son!

Günümüzde kullanımına devam edilen otomatik fırçalı
sistemler araca birçok yönden zarar vermektedir.
En çok karşılaşılan problem yüzey çizikleridir. Fırça, dönerek
yaptığı hareketi esnasında yüzeyde bulunan ve gözle görülmeyen toz ve kir parçacıkları ile beraber döner ve bu da
aracın yüzeyinde çiziklere neden olur. Bunun yanı sıra otomatik fırçalı sistem, aracın çıkıntılarına da zarar vermektedir.
Radyo anteni, yan aynalar gibi yüzey çıkıntılarına ﬁziksel
açıdan ciddi zararı dokunur. LaserWash ise temassız yıkama
yaparak araç boyasına ve yüzey çıkıntılarına herhangi bir
zarar vermez.
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Aracınızı
Mutlu Edin...

Eğlenceli yıkama konseptiyle kendinizi ve aracınızı mutlu
edin...

Dairesel
Çiziklere Son!

Özellikle günümüz oto yıkamacılarının tercih ettiği döner
fırçalar araç yüzeyinde gözle görülebilecek dairesel çizikler
yaratmaktadır. Aracınız güneş ışığı altındayken daha net
göreceğiniz bu kılcal çizikler döner fırça ile yapılan yıkama
sonucunda meydana gelmektedir.

Araç Boyasında
Matlaşmaya Son!

Özellikle ucuz maliyetli oto yıkamanın yapıldığı yerlerde
kullanılan yüksek değerli sentetik solüsyonlar araç boyası
üzerindeki kaygan tabaka sağlayan cilaya zarar vererek araç
yüzeyinin matlaşmasına yol açmaktadır. Araç yüzeyinin parlaklığını yitirmesi, kullanılan solüsyonların kalitesizliğinden ve
solüsyonların araç yüzeyinde gereken süreden daha fazla
bekletilmesinden kaynaklanmaktadır.
LaserWash, ‘Smart’ özelliği ile solüsyon bekleme süresini
otomatik olarak ayarlamaktadır. Ancak Veloce LaserJuice
solüsyonları sentetik olmamasının yanı sıra çevre dostudur.
Beş yıllık ar-ge programı sonucunda formüle edilen LaserJuice, araç boyasına hiçbir şekilde zarar vermeden kusursuz
şekilde yıkama işlemini tamamlar.

9

Su Lekesine
Son!

Son dönemde özellikle de benzin istasyonlarında hızlı bir şekilde artış gösteren self oto yıkama hizmetleri ucuz maliyetli yıkama
dolayısıyla araç boyasına zarar verir ve yıkama sonrasında da kurulama yapılmaz.
Bunun sonucunda araç yüzeyinde kalan yüksek değerli çözeltiler ve kireç, araç boyasına ciddi zararlar verir ve boyanın matlaşmasına neden olur. Aynı zamanda bu su lekeleri araç yüzeyi üzerinde göze hoş görünmeyen görüntülere de neden olur. LaserJuice, yıkamadan sonra suyun araç yüzeyinde akıp gitmesini sağlayan bir formül içerir. Yıkamadan sonra LaserWash’ ın son aşamada yaptığı kurutma işlemi araç yüzeyinde kalan suyun %85 ini kurutarak, sonradan hoş olmayan görüntülere neden olacak su
damlacıklarını yüzeyden temizler.
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LaserWash
Teknik Özellikleri
1- Kol Kontrolü
Laserwash 360 Kol Kontrol Sistemi daha hızlı iş döngüsü sağlar
ve kusursuz hareketleri ile müşterilerini yıkama sürecinde kendine hayran bırakır. Kol aracın etrafında eş zamanlı olarak dolaşırken 360 derece hareket eder. Otomatik Engel Yönlendirme
Sistemi yıkama kolunun, aracın çevresinde uygun şekilde
dolaşmasını zorlaştırabilecek çekici halkaları, yan aynalar vb.
gibi engellerin yerini tespit etmek için ileri bir teknoloji kullanır.

Kol, araç yüzeyindeki çıkıntıları tespit eder, kaydeder ve yıkama
mesafesini yüzeydeki çıkıntılara göre ayarlar. Eğer yıkama kolu
bir engelden kaçınamıyorsa, tamamen geri çekilecek, üstten
yağmur kolu kullanarak aracı yıkayacak ve müşteriyi tünelden
çıkması konusunda bilgilendirecektir. Araç çıktıktan ve tünel
temizlendikten sonra, makine yeniden baştaki konumuna
gelerek sıradaki araç için otomatik olarak hazır hale gelecektir.

Adım 1
Engelden uzaklaşır.

Adım 2
Otomatik olarak engelin etrafından dolaşmak için geri çekilir.

Adım 3
Yıkama işlemine devam eder ve tekrarlayan geçişlerde engelden kaçınmak için engelin konumunu kaydeder.
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LaserWash
Teknik Özellikleri
2- Olağanüstü Temizleme Sistemi

3- Araç Konumlandırma

Yeni hava basıncı özelliği, zor kalıntıların olduğu alanları, çeşitli
böcek kalıntılarını çıkarmak ve temizlemek için farklı açılardan
araçların önlerindeki kalıntılara şiddetli basınçlı su vermektedir.
1.000 PSI’den fazla su basıncı ile, Laserwash 360 aracın ulaşılması en zor alanlarında inatçı lekeleri ve kalıntıları çıkarmak için
gerekli teması sağlamaktadır. Bu fonksiyonellik araç yıkama
alanları operatörlerine hızlı olduğu kadar sürekli temizlik ve
kusursuz bir performans için en yüksek düzeyde programlanabilir bir yıkama sistemi sunmaktadır.

Laserwash 360’ın, en fazla fark yaratan yeniliklerinden biri de
araca göre alan hesaplaması yapmasıdır. Sanal hesaplama
işlemi, araç yıkama tüneline girerken başlar. Ultrasonik sensörler tam olarak aracın genişliğini ölçer ve ekran komutları sesli
ve görüntülü olarak sürücüye durmasını veya geri gitmesini
belirtir. Yıkama tünelinde araç ister bir kenara yanaşmış olsun
ister açılı yerleşmiş olsun bu Laserwash 360’ın optimum
temizleme mesafesini korumasını sağlar. Yani aracın boyutlarına göre kol, uzaklık mesafesini ayarlar.
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LaserWash
Teknik Özellikleri
4- Standart Makine Özellikleri
Standart Makinenin İçeriği:

LaserWash 360,
Paslanmaz Köprü ve Vargel, Smart 360 Teknolojisi (Akıllı Ağ, Smart Dwell, Akıllı Yay Kontrolü, Akıllı Kurulama Sistemi ve Akıllı
Temizleme Sistemi ile birlikte ), Otomatik Engel Kılavuzu, SST Duvar Monteleri, Alüminyum Raylar, Sanal Ayaklık, Elektrikli
Kontrol Panelleri, Temel LED Tünel İçi İşareti, Genel Pompa.

Opsiyonlar
₀ Özel Süper Sızdırmaz Manifold
₀ Özel Ön Böcek Hazırlık Manifoldu
₀ Pas İnhibitörü
₀ Tekerlek Temizleyici
₀ Yüksek Hacimli Durulama Yayı
₀ Elektrik Yüksek Basınç Mitralyözleri
₀ Serbest Duruş Çerçevesi
₀ Lekesiz Durulama Uygulaması
₀ Su Toplama Sistemleri
₀ Depolama Tankları
₀ Yıkama Aktivasyon Giriş Terminalleri
₀ Cortex Sahası Yönetim Yazılımı
₀ Wals Bağlılık Programı

₀ Cat 3535 Pompa
₀ Su Isıtıcısı
₀ İkinci/üçüncü Basınç Besleme Girişi
₀ Su Tasarruf Paketi
₀ Tünel Pompa İstasyonu Kaplaması
₀ 2 Veya 4 Başlıklı Entegre Kurutucu
₀ MaxAir Bağımsız Kurutucu
₀ Led Hizmet Doğrulama İşareti
₀ Led Giriş İşareti
₀ Yüksek Basınçlı Alt Takım
₀ Uzatılmış Çözüm Paketi
₀ 3 Renkli Köpük
₀ Düşük Basınçlı Yerler İçin Artırıcı Pompa
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LaserWash
Teknik Özellikleri
5- Daha Düşük Maliyet
Araç yıkama sektörü için işletim maliyetleri artmaya devam
ederken, operatörler daha iyi rekabet edebilmek ve karlılıklarını geliştirmek için elektrik, su, kimyasal ve bakım masraﬂarını
en aza indirme konusunda çok daha fazla hassasiyet göstermektedirler. LaserJet, operatörlerin bu hassasiyetleri göz
önünde bulundurularak tasarlanmıştır: Su gereksinimini en
aza indirmek, değişken frekans sürücülerinin uyumuyla elekt-
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rik tüketimini azaltmak, tasarruﬂarın azalmasına neden olan
kimyasalların kullanımını en aza indirmek en önemli özellikleridir. Smart 360 Teknolojisi ciddi derecede, yıkama sürecine
müdahale etmesi gereken yıkama alanı personel ihtiyacını en
aza indirmekte ve bu personelin daha önemli görevlere odaklanmasına imkan sağlamaktadır.

LaserWash
Teknik Özellikleri
6- Kurutma Sistemi

7- İlave Kurutma Sistemi V-Dry

Veloce LaserWash 360’ ın sahip olduğu entegre kurutma makinesi olan FlashDry, hareket halindeki suyu yüzeyden çıkarmak daha kolay olduğu için, kurulamayı yıkama esnasında
yapar. FlashDry yıkama esnasında kurutma yaparken suyun
%80 den fazlasını temizler.

İlave kurutma opsiyonu olan V-Dry, müşteri, kabini terk edene
kadar olan geçiş sürecinde kurutma işlemi yapar. Böylece
yıkamadan sonra araç, yüzeyinde kalan sudan arındırılmış olur.
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Ürün Özellikleri

Smart 360™ Teknolojisi
Akıllı kimyasal zamanlayıcı, önceki teknolojilerden çok daha iyi bir kimyasal yayma özelliği
ile birlikte Veloce LaserWash 360’ın temizleme gücünü üst seviye bir hale getirmiştir. Çeşitli
açılardan birçok kalıntıyı temizlemek için bölgesel temizleme gibi uygulamalar içermektedir. Temizleme sistemi; sayısız kombinasyonlar içinde size, hizmetleri ve hızları uyarlama
imkanı vererek, favori ve mevsimlik paketler sunarak bir adım öne geçmektedir.

LaserWash 360 Hareketli Kol Kontrol Sistemi; daha hızlı iş hacmi sunar ve yıkama işlemi
boyunca müşteri için güven ve konfor ortamı sağlar. Kol, araç etrafında hareket ederken
aynı anda 360 derece de dönebilmektedir. Suyun araç yüzeyine odaklanmasını sağlayarak
gereksiz su tüketimini önlemiş olur. Kol kontrolü, yıkama sürecindeki her saniyeyi verimli
hale getirir.
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Ürün Özellikleri

Smart 360™ Teknolojisi
LaserWash 360 entegre kurutma seçeneği, tek bir seferde durulama ve kurutma
içeren basit bir kurutma işlemi için ekstra zaman gerektirmeyen eşsiz FlashDry hizmetini sunmaktadır. Akmakta olan mevcut suyu temizlemek daha kolaydır teorisine dayanarak, FlashDry sadece 10 saniye içinde tüm suyun % 80 ininden fazlasını temizlerken
durulamayı da geliştirir. Aynı zamanda ilave bir kurutma sistemine de sahip olmak isteyen müşterilerimizin de beklentilerini karşılamak amacıyla, Veloce V-Dry kurutma
seçeneği sunmaktayız.

Tüm önemli işleyiş fonksiyonlarına ve raporlarına ulaşmayı sağlayan modern ve kullanımı kolay web tarayıcısı ara yüzü LaserWash 360’ da standarttır. Yıkama paketlerini
değiştirebilir, performansı ve trend raporları inceleyebilir ve özel herhangi bir yazılıma
gereksinim duymadan web tarayıcısı bulunan herhangi bir cihazla tüm makine fonksiyonlarını gözlemleyebilirsiniz. Email yoluyla mesajlaşma ve diğer gerçek zamanlı bağlantılar sizin ve çalışanlarınızın nerede ve ne zaman olursa olsun iletişim halinde olmanızı sağlar.
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Ürün Özellikleri

Smart 360™ Teknolojisi
Veloce LaserWash 360; müşterilerinize güvenli ve konforlu bir araç yıkama
deneyimi sağlar. Geliştirilmiş araç konumlandırma sistemi, kabin zemininin açık
ve engelsiz olmasını sağlar. İşitsel mesajlar içeren parlak ve kolay anlaşılır müşteri işaretleri açık direktiﬂer sunmaktadır. Yüksek basınç, 3 renkli köpük ve muhteşem FlashDry sistemi müşterilerinize bir yıkamadan daha fazlasını sunar ve
onlara yıkama hizmetinizin diğerlerinden çok daha farklı olduğunu hissettirir.
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Solüsyonlar

LaserJuice Ürün Ailesi
LaserJuice 11 Böcek Temizleyici
Gövdeden ve ön camdan böceklerin tamamiyle giderilmesi için kullanılan solüsyon.

LaserJuice 18
Araç yatağında bulunan zorlu lekelerin giderilmesini sağlar ve paslanmayı engeller.

LaserJuice 23
Kusursuz sonuç için bütün natürel olan ve biyolojik açıdan parçalanabilen malzemeleri ve yüksek mühendislik dairesi içinde formüle edilerek tek seferde yüksek performans sağlayan temizlik solüsyonudur.

LaserJuice 25
Lastik ve jant temizliği için üretilmiştir, ağır kirleri yok eder.

LaserJuice 42
Araç yüzeyindeki zorlu kirlerin temizliğinde kullanılır.
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Solüsyonlar

LaserJuice Ürün Ailesi
LaserJuice 57
Üç etkili solüsyon, aracın kirinin sökülmesi, parlaklığının kazandırılması ve araç yüzeyince koruma sağlanması için kullanılan solüsyondur. Mavi, kırmızı ve sarı renkte mevcuttur.

LaserJuice 62
Ekstra parlak sonuçlar, araç boyasının korunması ve yağmur suyunun araç yüzeyinde kaymasını kolaylaştırmak için üretilmiştir.

LaserJuice 73
Parlaklık sağlayan ve lekelerin oluşmasını önleyici solüsyondur. Suyun sertliğini yumuşatır ve aracın yüzeyinde kalan su damlacıklarının leke bırakmasını önler.

LaserJuice 78
Araç temizliğinizin uzun ömürlü olmasını sağlar.

LaserJuice 82
Aracın kolay kurulanması için formüle edilen LaserJuice82, bu özelliğinin yanı sıra parlaklık sağlar ve leke
oluşumunu engelleyen formüller içerir.
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T: +90 850 227 76 86
Tasarım:

F: +90 850 227 76 87
www.vvwash.com

