
DICO Carwash BV
Goudwerf 12
6641 TG Beuningen

Telefoon  085 - 0653 299
Email info@dicocarwash.nl
Website www.dicocarwash.nl

DICO: made in Germany              www.dicocarwash.nl & www.dico.de

- Hoog volume autowasstraten 
geheel in RVS;

- Hydraulisch, elektrisch of hybride 
aandrijving;

- 100% made in Germany, ruim 25 
jaar ervaring;

- Alles uit eigen huis: wasstraat, 
besturing en kassa;

- Innovatief, betrouwbaar, easy 
maintenance, top rendement.

WIJ LEVEREN

5 INTERIEURBANEN
- in iedere gewenste lengte
- centraal stofzuigsysteem
- poetsdoeken en rand apparatuur
- poetsmachines

6 ACCESSOIRES
- mattenreinigers
- geurautomaten
- doekautomaten
- perslucht installaties

7 BETAALSYSTEMEN
- kassa’s
- wisselautomaten
- zelfbedieningszuilen
- slagboom sturing

8 MANAGEMENT SYSTEMEN
- loyaliteit systemen
- point of sale systemen
- management info
- app en online platformen

1 ONDERSTEUNING
- locatie onderzoek
- businessplan advies
- project begeleiding
- service en onderhoud

2 WASSTRATEN
- modulair in iedere gewenste lengte
- uitgevoerd in gestraald & gebeitst RVS
- elektrisch of hydraulisch aangedreven
- hoge efficiëntie en betrouwbaarheid

3 STOFZUIGSYSTEMEN
- centraal stofzuig pleinen
- losse stofzuigers
- met of zonder muntinworp
- besturing middels frequentie omvormers

4 WATERHUISHOUDING
- omgekeerde osmose systemen
- waterrecycling systemen
- water ontharders
- opslag silo’s
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BEDIENINGSPANEEL
Compact paneel voor 
directe aansturing van de 
wasstraat. Uitzonderingen als 
bijvoorbeeld een cabrio- of 
spoilerprogramma kunnen hier 
geselecteerd worden.

1

POSITIONERINGSPLAAT
Inrijhulp zodat de auto altijd midden op de kettingbaan uitkomt met 
het linkervoorwiel. Zijwaartse geveerde beweging is 30 cm.

2

KETTINGBAAN
Robuuste kettingbaan met standaard rvs 
aandrijf- en omkeerstation. Elke lengte is mogelijk, 
rolafstand 3,2 of 3,4 meter. Loopvlak breedte 310 
of 360 mm met velgbescherming.

3

VELGEN INWEEK
Enkel, dubbel of tripple 
uitgevoerd velgen inweek 
systeem. Met een precieze 
sturing wordt exact op de velg 
een velgenreiniger gespoten.

5

HD WIEL- & 
DORPELWASSER
Stationaire hoge druk paal met 
aan beide zijden 6 roterende 
nozzles in combinatie met een 70 
bar Wanner pomp. Zeer effectieve 
reiniging van velgen en dorpels.

8

HD WIEL- & DORPELWASSER
Meelopende hoge druk velgenreiniger. Over een 
afstand van 1,5 meter loopt het frame met 5 
nozzles mee. Met 70 bar Wanner pomp.

9

SCHUIMWAND
Hiermee wordt het voertuig voorzien 
van een deken van schuim. Voorzien van 
verlicht frontpaneel, aan de achterzijde 
wordt de schuimwand met 3 LED stralers 
aangelicht.

7

INNEVELBOOG
Naar achter gerichte chemie innevelboog. De bumpers 
en nummerplaten worden apart vanaf de bodem met 
inweek chemie ingespoten.

6

SHOW INNEVELBOOG
Te personaliseren inrij showboog met inweek chemie 
systeem, naar voren gericht. Opgebouwd met verlichte 
front panelen. Uitgevoerd met spiegel detectie systeem 
voor de zijborstels.

4

POLISH MITTER
Enorme mitter met 
zijwaarts heen en 
weer gaande zachte 
textielstroken, 80 stuks 
om de polishwax in te 
wrijven. Uitgevoerd met 
retract systeem zodat de 
stroken vanuit het midden 
opengetrokken worden 
als het programma niet 
verkocht is.

17
POLISH 
ZIJBORSTELS
Zijborstels uitgevoerd 
met zacht textiel om de 
polishwax extra in te 
wrijven. Uitgevoerd met 
retract systeem zodat 
de borstels naar buiten 
blijven staan als het 
programma niet verkocht 
is.

18

VOOR- EN  
ZIJKANT WASSER
Overlappende wassing 
van de voorzijde van de 
auto door asymmetrische 
plaatsing van de support 
kolommen. Wast tevens 
de zijkanten van de auto. 
Uitgevoerd met textiel.

15 SHOW
POLISHBOOG
Te personaliseren polishboog 
met polishwax schuimdosators of 
optioneel uitgevoerd met polish 
schuimwand. Opgebouwd met 
verlichte front panelen.

16

AFSPOEL- EN WAXBOOG
Te personaliseren boog met 3 soorten wax regen 
systeem en een final regengordijn om de auto 
grondig af te spoelen. Opgebouwd met verlichte 
front panelen.

19

BEDANK BORD
Met LED lichtkrant uitgevoerd bord om 
wasprogramma te confirmeren en de klant 
te bedanken. Kan ook uitgevoerd worden 
als zuil met verticale 40 inch TV.

20

TURBO DROGER
Zeer krachtig droog portaal met 5 blowers van 
7,5 kW elk. Middelste blower gaat automatisch 
omhoog bij hogere voertuigen. Blaasmonden 
kantelen naar voor- en achterzijde voertuig.

21

3-WALSEN NADROGER
Dakwals en 2 zijborstels uitgevoerd met 
speciaal nadroogtextiel zodat de auto geheel 
rondom nagedroogd wordt. 

22

NADROOG MITTER
Enorme mitter uitgevoerd met speciaal 
nadroogtextiel. Mitter kan van links naar rechts 
bewegen of van voor naar achter. Optioneel 
uitgevoerd met retract systeem.

23

BANDEN POLISH
Voor de final touch kan het rubber van de banden 
ingewreven worden met een banden polish die de 
zwarte kleur ophaalt en de band weer laat glimmen. 
Showroom klaar!

24

HD BOOG
Uitgevoerd met 3 manifolds met elk 4 puntstralen. 
Deze maken een oscillerende beweging en draaien 
van de voorzijde naar de achterzijde van de auto. 
Met 70 bar Wanner pomp.
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DAKBORSTEL
Uitgevoerd met textiel en dubbele 
luchtcilinder voor heffen en dalen. 
Uniek gewicht compensatie 
systeem zorgt voor de perfecte 
borsteldruk bij natter of droger 
textiel.

12

RONDOM WASSER
Zeer degelijk en stabiel overlappend 
zijborstel systeem om de auto geheel 
rondom te wassen. Uitgevoerd met 
textiel. Optioneel 40 cm meelopend 
leverbaar.

13
LAGE ZIJBORSTEL
Zorgt voor een grondige 
reiniging van de lage 
zijkanten en hoeken van 
de auto. Uitgevoerd met 
textiel en een hoogte van 
50 of 60 cm.

14

WIELWASSER
Horizontale wielwassen van 2,25 
meter lengte die vlak boven de 
vloer gemonteerd is. De perfecte 
borstelreiniging voor lichtmetalen velgen.

11


