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TIXEWASH Polska
– innowacyjność,
ekologia i nowoczesność!
Filozofią firmy TIXEWASH Polska od początku jej powstania było stworzenie urządzeń na podstawie sygnałów płynących
z rynku myjni samoobsługowych, a zwłaszcza wszelkich uwag od polskich inwestorów. Efektem długotrwałej pracy jest
powstanie najnowocześniejszej linii maszyn
o dynamicznej nazwie TIXEXPRESS: to nic
innego jak uosobienie innowacyjności, nowoczesności oraz ekologii.
Co to znaczy?
Innowacyjność: w TIXEXPRESS jest
kilka namacalnych rozwiązań stawiających firmę TIXEWASH Polska na niekwestionowanym miejscu lidera pod tym
względem.
Na pierwszym miejscu musimy umieścić system „Antifreeze”! Jest to niezawodny
i bardzo ekonomiczny system antyzamarzaniowy. Bardzo prosty w budowie,
a o jego oszczędności inwestor przekonuje się już w chwili rozpoczęcia budowy, gdyż np. nie potrzebuje tradycyjnych
zbiorników na wodę oraz filtrów. Nowoczesne sterowniki firmy Omron pozwalają na programowanie impulsowego
podawania wody na system antyzamarzaniowy co zdecydowanie obniża koszty. Co najważniejsze jest niezawodny
w temperaturach nawet poniżej -30°C.
System ten ma możliwość stosowania
wody ciepłej podgrzewanej przez dwufunkcyjny piec, co daje gwarancję niezamarzania myjni.
„Tech Security” potrójny system ściśle współpracujący z „Antifreeze”, stworzony na wypadek
braku w dostawie prądu lub wody przy
ujemnych temperaturach. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez naszych
inżynierów, mających 30-letnie doświad-
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czenie w branży „Tech Security” stał się
ikoną bezpieczeństwa myjni – zimą! System ten w inteligentny sposób wykorzystuje wodę sieciową, lub zgromadzoną
w zbiornikach myjni, aby ta nie zamarzła! System ten dodatkowo łączy się z:
„Express Contact” – jest to system komunikacji z myjnią za pomocą wiadomości SMS, wysyłanych pod wskazany numer telefonu
komórkowego. W razie jakichkolwiek
awarii system automatycznie wysyła
wiadomość tekstową. „Express Contact”
dodatkowo informuje także o tym, ile
jest zgromadzonych środków pieniężnych na myjni, w danym dniu lub
miesiącu.
Wychodząc naprzeciw coraz
wyższym oczekiwaniom klientów, w myjniach TIXEXPRESS
zastosowano możliwość zróżnicowania
ciśnień podczas mycia..., czyli „Multi Bar”.
Przede wszystkim uzyskujemy dzięki
temu niższe koszty wody, energii elektrycznej oraz chemii, a dodatkowo znacząco podwyższamy jakość mycia – dzięki
woskowaniu na niskim ciśnieniu.
Kolejną nowością jest:
„Personal PC” – sterowanie
myjni – jest teraz możliwe za
pomocą ekranu dotykowego
japońskiej firmy OMRON! Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy daje nam szybką i łatwą kontrolę nad myjnią oraz
zmianę wielu użytkowych jej parametrów, tj. między innymi: stawka za minutę mycia, konfiguracja systemu SMS
„express contact”, ustawienia antyzamarzaniowego systemu „anti freeze”, wielopoziomowe statystyki przychodów
myjni, programowanie godzin pracy
myjni i wiele innych.

„Water Perfect Clean” – zaawansowane uzdatnianie wody!
Absolutną nowością jest zastosowanie odchlorowacza, który całkowicie eliminuje szkodliwy chlor z wody
wykorzystywanej do mycia i płukania.
„Water Perfect Clean” precyzyjnie przygotowuje wodę przez zastosowanie podwójnego zmiękczacza wody, odwróconej
osmozy i odchlorowacza.
Nowoczesność myjni TIXEXPRESS
wyznacza kierunki na rynku urządzeń
myjących. W kilku słowach można podkreślić iż składają się na to:
1. Technologia – dzięki stosowaniu podzespołów o najwyższej jakości w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem
linia TIXEXPRESS charakteryzuje się
bezawaryjnością i ekonomią w użytkowaniu. Bezawaryjność w urządzeniach
myjących można określić jako minimalną ilość usterek oraz odporność na
zamarzanie. Maksymalną ekonomię
uzyskamy po zastosowaniu wszystkich
systemów oferowanych przez naszą
firmę.
2. Samoobsługa – myjnie samoobsługowe TIXEXPRESS to nie tylko możliwość umycia auta przez klienta bez
pomocy obsługi. To także pełna kontrola nad myjnią przez inwestora bez
konieczności pomocy serwisu po
pierwsze, a po drugie to prostota
w budowie, pozwalająca na obsługę
i serwis przez samego inwestora/ właściciela po okresie gwarancyjnym!
Umożliwiają to podzespoły wykorzystywane do produkcji naszych myjni,
które w większości są ogólnodostępne
na rynku.
3. Design – TIXEWASH Polska daje
swoim klientom wybór, jeśli chodzi
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o zabudowę – od najprostszych do
bardziej wyszukanych. Trzeba podkreślić, iż nawet „standardowe” wiaty
wykonane są z najbardziej wytrzymałych materiałów. Jako jedyna firma na
rynku w standardzie proponujemy dibond, czyli podwójne aluminium wypełnione tworzywem sztucznym,
a wąż LED dodawany jest gratis!
Ekologiczny charakter naszych myjni to
kolejny atut, jakim firma TIXEWASH Polska przekonuje inwestorów. Przy zachowaniu idealnej jakości mycia, bardzo niskich
kosztów użytkowania urządzenia charakteryzują się proekologiczną budową.
1. Oszczędność energii elektrycznej
– dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań firma TIXEWASH Polska
w myjniach TIXEXPRESS ograniczyła zużycie energii elektrycznej do minimum, podwyższając przy tym jakość
mycia. Dodatkowo oferujemy naszym
inwestorom szeroki wybór oświetlenia

typu LED, który znacząco obniża stałe
koszty energii elektrycznej.
2. Oszczędność wody – woda to podstawowe medium, jakie wykorzystywane
jest w myciu pojazdów. Przez zastosowanie systemu „Multi Bar” w niektórych stadiach mycia producentowi
udało się ograniczyć zużycie wody
o kolejne kilka procent w porównaniu
z konkurencją.
3. Oszczędność chemii – podobnie jak
w przypadku oszczędności wody, podobny wynik ekonomiczny korzystny
dla inwestora udało się uzyskać
w oszczędności chemii.
4. Promowanie środków biodegradowalnych – co jest bardzo ważne, przy możliwościach dających klientom wybór
myjni proszkowych lub wykorzystujących do mycia szampony. Nasza firma
promuje zdecydowanie szampony, które
są w 100% biodegradowalne.

Nie dla każdego inwestora ekologia jest
ważna, ale na pewno jest to priorytet Unii
Europejskiej, co już znajduje odbicie w płaconych karach przez niektórych właścicieli
myjni proszkowych. Należy uczciwie powiedzieć, iż ten proceder dopiero się zaczyna, ale na pewno ma tendencje wzrostowe,
dlatego od wielu lat kładziemy nacisk na
rozwój myjni działających na bazie chemii
płynnej i zapewniamy, że jakość mycia nie
odbiega od myjni firm konkurencyjnych
działających na mikroproszku.
Obecnie bardzo często innowacje oraz
ekologia jest czynnikiem przeważającym
w dofinansowaniach udzielanym firmom
z funduszy unijnych, a wyżej wymienione atuty nowej linii TIXEXPRESS to
tylko ułamek ich możliwości. Bez zbędnej przesady możemy stwierdzić, iż są
to najbardziej innowacyjne i nowoczesne
myjnie na rynku.
Wchodząc do pomieszczenia technicznego naszych myjni, nie mamy złudzeń,
iż nowa era maszyn już nadeszła.
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