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SmartCare 

 

Het beste voor uw carwash bedrijf: SmartCare. Gemaakt in Duitsland. 

Slim betekent nieuwe wegen inslaan. Om uw carwash bedrijf te verhogen en normen te stellen. 

 

De connectiviteitsservices van SmartCare inspireren met unieke mogelijkheden voor externe toegang, bewaking op 

afstand en afstandsbediening. Functies en mogelijkheden die nog niet beschikbaar waren in de wasbranche. Word je 

eigen programmadirecteur. 

 

Ontdek: 

 

- RemoteAccess - Uw persoonlijke externe toegang tot SmartCare. 

 

- RemoteMonitoring – alles in één oogopslag: wascijfers, chemische niveaus, verbruikscijfers en meer geven u volledige 

transparantie van uw  carwashbedrijf – waar u ook bent. 

 

- RemoteDiagnosis - biedt 100% servicetoegang via WashTec waardoor  snelle probleemoplossing mogelijk is. 

 

- Remote Assist - samen met onze helpdesk kunt u overschakelen naar de  machine en veel instellingen wijzigen en 

foutmeldingen oplossen. 

 

- RemoteControl - Uw individuele afstandsbediening, waarmee u zelf actief instellingen kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld 

zelfstandig nieuwe of  bestaande wasprogramma's wijzigen en de deurbediening of configuratie  van de grafische 

weergave van uw SmartTouch-operatorterminal instellen.  

U kunt dit nu eenvoudig doen, zelfs zonder de inzet van een servicemonteur. 

 

SmartCare is simpelweg beter omdat het zo betrouwbaar en robuust is. Omdat het maximale beschikbaarheid garandeert. 

Want zelfs als programmadirecteur kun je veel dingen aanpassen zonder de inzet van een servicemonteur. En omdat het 

uw carwashbedrijf naar nieuwe hoogten tilt met innovatieve oplossingen. 
 

- RemoteControl - Uw individuele afstandsbediening, waarmee u zelf actief instellingen kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld 

zelfstandig nieuwe of bestaande wasprogramma's wijzigen en de deurbediening of configuratie van de grafische weergave 

van uw SmartTouch-operatorterminal instellen.  

U kunt dit nu eenvoudig doen, zelfs zonder de inzet van een servicemonteur. 



Roll-overs van WashTec  

Op weg naar succesvol ondernemen  

Flexibel. Kostenefficiënt. Betrouwbaar. Aantrekkelijk. De roll-overs van WashTec garanderen hoge kwaliteit, beproefde techniek, 

innovatieve functies en een perfecte reinigingsbeleving.are  is  s impe lweg be te r  omdat  he t  zo  
be t rouwbaar  en  robuus t  is .  Omdat  h e t  ma  

SmartCare: 

De excellente roll-over onder de 

wasinstallaties . 

− Individuele controle van alle 

instellingen met toegang op afstand. 

− Maximale beschikbaarheid door 

intelligente controle. 

− Flexibel en perfect aanpasbaar aan 

het was-aanbod. 

SoftCare² Takt: 

Twee portalen voor parallel wassen en 

drogen. 

− Twee achter elkaar geschakelde 

portalen. 

− Tegelijk twee voertuigen wassen en 

drogen. 

− Grote capaciteit tot 20 voertuigen per 

uur. 

SoftCare² Pro: 

De high-performance installatie met 

veelzijdige functies. 

− Modernste techniek. 

− IInnovatieve functies. 

− Carwash van de volgende 

generatie. 

− SoftCare² Pro Touchless zelfs 

contactloos. 

  
 

 
 

EasyWash: 

Compact van buiten. Royaal van binnen. 

− Beperkte investering en lage 

exploitatiekosten. 

− Compacte afmetingen. 

− Levert betrouwbaar alle 

basisprestaties van een goede 

carwash. 

SoftCare Pro Classic: 

De bestseller. Betrouwbaar en 

onderhoudsarm. 

− Tal van uitrustingsopties. 

− Aantrekkelijke design varianten. 

− Verkrijgbaar in twee breedtes en acht 

hoogtes. 

SoftCare Juno: 

Het antwoord op grote aantallen 

wassingen. 

− Grote capaciteit - korte 

wachttijd. 

− Compacte afmetingen. 

− Variabele opties. 

 
 

 
 

 

Roll-overs 

 

Wasstraten  

 
Oplossingen op maat voor elke locatie.  

Maximale flexibiliteit voor uw carwash business: WashTec biedt u een variabel wasstraatconcept met tal van modules voor 

het wassen, drogen, waxen én polishen van voertuigen. Stel de gewenste combinatie samen afhankelijk van het aantal 



wassingen, de beschikbare ruimte en de wensen van uw klanten. Wij begeleiden u gedurende het gehele proces: van 

planning en ontwerp tot realisering. Betalingssystemen, waterbehandeling en chemie producten worden daarbij niet 

vergeten. Vertrouw op onze expertise: samen vinden wij de perfecte oplossing voor uw succes. 

Wasstraten 
SoftLine² Vario: 

De wasstraat die aan elke wens voldoet. 

Van ruimtebesparende basiswasstraat tot een 60 meter lange 

carwash met een enerverend beleving: wat uw plannen ook zijn, 

SoftLine² Vario maakt het mogelijk. Stel uit een groot aantal 

modules precies de wasstraat samen die u voor ogen heeft. 

Afgestemd op uw beschikbare ruimte, het aantal wasbeurten en de 

verwachtingen van uw clientèle. 

SoftLine Compact: 

De compacte wasstraat voor korte hallen. 

De snelste weg naar een perfect schoon resultaat: SoftLine 

Compact is de ideale wasstraatoplossing voor korte hallen. 

Voor de uitrusting heeft u de keuze uit diverse was-, droog- en 

wax/polish-modules. Alle modules zijn zo geoptimaliseerd dat 

ze linea recta leiden naar het beste resultaat. 

 

 
 

 

 

Wasboxen  

Wasboxen voor elk formaat locatie en elke eis.  

Zoekt u een wasbox die optimaal is aangepast aan uw wensen? Die u helpt meer omzet te genereren? En die uw klanten 

overtuigt met een uitmuntend wasresultaat? De wasboxen van WashTec zijn het antwoord – voor hoog rendement, 

flexibiliteit en klanttevredenheid. 

 
Techniekframe voor 2 tot 8 plaatsen: 

De winstgevende oplossing voor maximaal 8 

wasplaatsen. 

De compacte techniekframe staat voor hoogste 

prestaties en flexibiliteit. Innovatieve concepten 

maken van elke wasbeurt een belevenis. 

• Voor bestaande ruimtes. 

• Containervariant als totaaloplossing met 

minimale werkzaamheden ter plaatse. 

Techniekkast voor 2 of 3 plaatsen: 

Breed assortiment wasprogramma's bij 

compacte constructie. 

• Aantrekkelijk techniekkast-ontwerp 

als blikvanger. 

• Intelligente opties zoals geïntegreerde 

lans- en borstelhouder. 

• Compacte constructie voor 

toepassing op smal grondoppervlak. 

WashMaster: 

Met een WashMaster is een 

beperkte ruimte al voldoende om 

een complete SelfWash aan te 

bieden. 

• Ideale oplossing voor 

benzinestations, autodealers en 

supermarkten. 

• Geïntegreerde zijarm voor 

installatie zonder staalbouw. 

   

 
 

https://www.washtec.nl/wasstraten/
https://www.washtec.nl/wasstraten/


Truckwash  

Robuuste constructies. Hoge wascapaciteiten. Betrouwbaar schone resultaten. En hoge kostenefficiëntie: met innovatieve 

oplossingen voor het wassen van trucks en bussen voldoet WashTec aan de speciale behoeften van transportbedrijven, 

busondernemingen en commerciële truckwasbedrijven. Dankzij de talloze uitrustingsmogelijkheden is daarin evenveel 

variatie mogelijk als er soorten trucks zijn.  

 
MaxiWash Vario: 
De installatie die aan elke wens voldoet. 

De naam MaxiWash Vario zegt het al: een 

truckwasinstallatie die u naar wens samenstelt uit een 

ruim assortiment opties. Uitstraling, borsteluitrusting of 

washoogte: met het grote aantal uitvoeringsvarianten 

blijft geen enkele wens onbeantwoord. Hetzelfde geldt 

voor de wasprestatie: individueel selecteerbare 

wasprogramma's leveren in korte tijd glansrijke 

resultaten. 

Truck- en BusWash MaxiWash Vario Space & Speed: 
Flexibiliteit:  bij beperkte ruimtes  met tijdwinst. 

Het gebeurt regelmatig dat de ruimte voor het wassen van bedrijfswagens 

beperkt is, en dat meerdere voertuigen zo snel mogelijk achter elkaar 

gewassen moeten worden. De Space & Speed optie van de 

MaxiWashVario combineert de voordelen van een enkel portaal MaxiWash 

en die van een doorij-systeem. Met een korte raillengte biedt dit flexibiliteit 

ten opzichte van de lengte van het voertuig en biedt tijdwinst. 

 
 

Truck- en BusWash MaxiWash Vario Tandem: 
Snel en betrouwbaar bij piektijden. 

Tijd is geld. Helemaal bij truck en bus wassingen; 

voertuigen moeten vaak snel en grondig gewassen 

worden. Bij piektijden met een hoge doorloop, is de 

MaxiWash Vario Tandem de perfecte oplossing en 

levert glanzende resultaten in slechts 2.5 minuut. 

 
 

 
Waterterugwinning  

 

Water is een schaars en duur goed. Met innovatieve oplossingen van WashTec kunt u vrijwel al uw afvalwater hergebruiken. Zo 

bespaart u geld – en levert u actief een bijdrage aan een beter milieu. Tegelijkertijd voldoet u aan de wettelijke eisen met betrekking tot 

waterbehandeling.  

 

Alle WashTec waterbehandelingsinstallaties zijn optimaal afgestemd op de combinatie met WashTec wastechniek en AUWA Chemie. 

 

 
 

AquaPur Modular: 

Compact, rendabel, individueel uitbreidbaar. 

• Modulair constructieprincipe 

• Filtercapaciteit en bedrijfswaterreservoir kunnen 

flexibel worden uitgebreid. 

• Breed scala aan mogelijkheden voor individuele 

aanpassing 

• Voor Roll-over wasinstallaties, Truck- en 

buswasinstallaties en korte kettingwasstraten 



 

Kiesfilter MF 

Efficiënt bij grote aantallen wasbeurten. 

• Extra krachtig voor wasstraten en truckwash met 

grote aantallen wasbeurten. 

• Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en met minimaal 

onderhoud. 

 

 

 

WashtecPlus 
 Oplossingen voor meer, rendement en comfort.  
 

Maak uw wasbedrijf nog efficiënter en comfortabeler: met oplossingen voor de waterterugwinning, gebruiksvriendelijke betaal- en 

bedieningsterminals of het praktische online managementsysteem voor exploitanten WashTec Plus. Meer gemak voor uw klanten. En 

meer winst voor u. 

 

 
 

 

 
Houd uw installaties in het oog. Altijd. En overal. 

U beheert meerdere installaties op meerdere locaties? Met het digitale Management System WashTec Plus houdt u daarbij het 

overzicht. Want daarmee heeft u alle installaties onder controle: altijd en overal. Comfortabel via tablet, smartphone of pc. 

 

Houd toezicht op storingsvrije werking, controleer de vulstanden of wijzig de wasprogramma's, prijzen en openingstijden: alles 

comfortabel vanuit uw kantoor, vanaf thuis of onderweg. Zo voorkomt u storingen, kunt u problemen direct laten verhelpen en kunt u 

centraal uw activiteiten optimaliseren.  

 

Uw voordelen: 

• Alle belangrijke gegevens in één oogopslag:  u beschikt altijd over actuele informatie over de status van uw installaties, 

omzetten, aantallen wasbeurten etc. 

• Instellingen wijzigen en monitoren:u kunt openingstijden en prijzen, vulstanden en omzetten volgen, en nog veel meer. 

• Veilige basis: u ontvangt betrouwbare gegevens over aantallen wasbeurten, omzetten, programmaverdeling etc. 

• Pro-actief in plaats van reactief: eventuele problemen en storingen kun u van tevoren herkennen en vermijden. 

 

Toebehoren 
 

   
Vorsprühgerät Mattenreinigers Stofzuiger + Mat klopper 



AUWA Chemie 
 

 

TecsLine® / Premium Green Car Care 

De beste waschemie – uniek in prestaties en duurzaamheid 

Met de Best Performance serie TecsLine® zet AUWA nieuwe standaards: TecsLine® is de eerste volledig duurzame premium 

productlijn op de markt voor waschemicaliën. 

Geeft u de voorkeur aan de beste wasresultaten of aan milieuvriendelijkheid? Het liefst aan beide. AUWA bewijst met TecsLine® dat de 

beste prestaties en duurzaamheid elkaar perfect aanvullen. En biedt dus eersteklas producten aan die zowel de exploitanten van 

autowasbedrijven als hun klanten overtuigen. Christoph Maletz, Head of Product Unit Chemicals & Water Treatment: “Als marktleider in 

Duitsland en Europa nemen wij met TecsLine® een voortrekkersrol op ons en stimuleren wij in onze branche de kwestie van het 

duurzaam wassen van voertuigen.” 

Proven Performance zonder compromissen 

De compromisloze benadering achter TecsLine®: klanten altijd het perfecte, 

best mogelijke wasresultaat bieden. De producten bestaan uit hoogwaardige en geselecteerde ingrediënten voor de beste prestaties en 

efficiëntie met een maximale milieu- en materiaalcompatibiliteit. Daardoor garanderen de optimaal op elkaar afgestemde was- en 

onderhoudsproducten topresultaten, van de voorreiniging tot het drogen van de voertuigen. 

Premium Green Car Care 

Even uniek op de markt: alle TecsLine® producten zijn duurzaam over de gehele waardeketen. Zo bevatten de producten detergenten 

op biogene basis in massabalans-kwaliteit, zijn ze bijzonder gemakkelijk en snel afbreekbaar, uiterst zuinig in gebruik en dus nog 

hulpbronefficiënter. 

Bovendien gebruikt AUWA geen onnodige grondstoffen zoals kleurstoffen, polyfosfaten en microplastics. Uiteraard worden er, zoals 

altijd, geen stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu, zoals NTA, halogeenzuren, minerale oliën en ZZS-

stoffen. Ook heeft AUWA alle onderzoeks- en productieprocessen zo ontworpen dat ze duurzaam en milieuvriendelijk zijn – van de zero-

waste-strategie met consequente afvalvermijding tot de slimme, ecologisch verantwoorde transportverpakking van gerecycleerd plastic. 

Onafhankelijk getest en goedgekeurd 

Dit betekent dat alle TecsLine® producten voldoen aan de strengste groene criteria, die aanzienlijk strenger zijn dan de wettelijke eisen, 

en daarom AUWA's eigen eco-label "AUWA Green Car Care" dragen. Het onafhankelijke, gerenommeerde SGS Institut Fresenius 

controleert regelmatig of aan deze duurzaamheidscriteria wordt voldaan. 

Prestaties die klanten vandaag verwachten 

Met TecsLine® profiteren exploitanten en klanten van wasstraten in gelijke mate. Vandaag de dag verwachten mensen ook op het 

gebied van autowassen een duurzaam en milieuvriendelijk aanbod, zonder af te willen zien van een perfect wasresultaat. En met 

TecsLine® hebben carwashbedrijven de beste verkoopargumenten voor precies deze klanteneisen. “Met TecsLine® zijn we erin 

geslaagd recepturen te ontwikkelen die ecologisch duurzamer zijn en zetten we tegelijkertijd maatstaven met de beste reinigings- en 

verzorgingsresultaten op de markt”, zegt Christoph Maletz, Head of Product Unit Chemicals & Water Treatment. 



BioClassic®-Systeem – allround en effectief  
 
 

Wasserschmidt begint waar anderen eindigen!  

Gedreven door onze betrokkenheid bij het milieu hebben wij een systeem ontwikkeld dat écht veel meer is dan een gewone 

waterrecycling. 

 

Met ons modulair en allround BioClassic®-Systeem overtref- fen wij ruimschoots elke lokale en nationale wetgeving en dat wereldwijd.  

Al het afvalwater wordt door onze gepatenteerde Biofilm-tech- nologie grondig gezuiverd tot perfect proceswater voor herge- bruik. De 

uitnemende kwaliteit van deze Biofilm-technologie staat borg voor een waterbesparing tot maar liefst 95% en vermindert daardoor de 

operationele kosten drastisch. Dit alles resulteert in een stabiel en efficiënt draaiende carwash, gecom- bineerd met een zeer 

interessante terugverdientijd.  

Zuivere oplossingen – geurloos en hygiënisch!  

 

Het BioClassic
®

-Systeem  

• modulaire bouwwijze en 100% biologisch systeem dat de strengste Duitse, Europese en Amerikaanse richt- lijnen overtreft  

• gepatenteerde Biofilm-technologie  

• solide en duurzame installatietechniek  

• eenvoudige bediening  

• compact gebouwd en ook eenvoudig te installeren op bestaande locaties  

• extreem laag energieverbruik  

• lage bedrijfs- en onderhoudskosten  

• interessante terugverdientijd door 95% waterreductie  

• geen olie- en benzineafscheider  

• geen chemicaliën, nutriënten en vitaminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gebruiken de kracht van de natuur, gecombineerd met ge- avanceerde technieken, dat het afvalwater zuivert op een con- 

troleerbare en duurzame wijze. 

 

Het eindresultaat is zuiver en helder proceswater voor de car- wash!  

Het BioClassic-Systeem wordt afgestemd op uw wensen, is ge- makkelijk te bedienen, is onderhoudsvriendelijk en een verant- woorde 

investering.  

 

Effectief – en overtreft al uw verwachtingen!  

Onze betrokkenheid eindigt niet na levering van uw BioClassic®-Systeem! 

Sterker nog, hier begint het pas voor ons. Voor begeleiding en ondersteuning kunt u rekenen op ons team van mede- werkers en 

dealers.  

 

Wij zijn zeer betrokken bij onze klanten en sturen u graag een referentielijst toe zodat u kunt controleren wat wij beloven.  

U zult zich verbazen maar bij ons staat de klant écht op nummer 1.  

 

 

 

3 stappen naar zuiver en 

helder water 

1 
Slibvangput 

Mechanische  

voorbezinking 

3 
Lamellenafscheider : 

Nazuivering en 

voorraadtank 

2 
Bioreactor : 

Afvalwaterzuivering met 

onze gepatenteerde 

Biofilm-technologie 



Vehicle transport in car washes         

 
Single belt conveyor 
 

  
Benoit carwash Knokke 

Double belt conveyor 
 

 
 

ESSO Heiderscheidt Luxembourg 

Vehicle conveyor belts 

Innovative single- and double-track conveyors for car washes. Plastic conveyor belts are ideal for: 

− Conveying vehicles without damaging the rims 

− Wide tyres and vehicles with lowered bodies 

− Minimal risk of accidents for operatives and customers 

As our concept doesn’t involve open rollers and chains running, the risk of accidents happening to operatives and customers is cut 

drastically. 

The advantage of MINDA technology is that it’s quick to assemble and efficient to operate. 

Choosing MINDA’s single- and double-track conveyors with plastic modular belts is an exceptionally reliable conveying solution and it’s 

practical too. Plastic conveyor belts don’t require any take-up units and only need low pit depths. This facilitates creating the foundations 

for new car washes and allows old ones to be converted by using existing chain shafts. 

− Easy to retrofit − Versatile, robust and maintenance friendly 

 

− Excellent performance − Customer friendly 



Wasinstallatie restauratie 
 
Reinheid heeft de juiste reikwijdte nodig! Zelfs de beste washal vertoont slijtagesporen door de permanente natte werking. De slimme 

oplossing: een prijsbewuste restauratie door euro-top GmbH, die al met al tot de helft van de kosten en tijd bespaart in vergelijking met 

conventionele vernieuwingsmaatregelen. Onze experts plannen elke noodzakelijke stap op de locatie, inclusief de omvang van kosten 

en tijd. Vervolgens wordt speciaal gereedschap gebruikt voor het reinigen en coaten van: 

 

− betonnen en trapeziumvormige plaatplafonds 

− Betegelde wanden 

− Sandwichpaneelwanden 

− beton- en tegelvloeren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Some references 
 

 
Guy Herion Marloie Selfwash + SC Juno 
 

  

T’kappelleke SC2 Juno TOTAL Opitter SC2 Pro  

  
 

Condrozwash Ciney Tunnel + SC2 Pro ESSO Rodange Tunnel 2 belt conveyor 



 

 

 

 

Carwash Concept Company 3C   
Kerkstraat 108· 9050 Gentbrugge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@3ccc.lu   
 

3ccc.be 
 

+32 23760035  I  +32 474984072   

 


