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TSG Wash: 
uw all-in partner
voor carwash
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TSG Wash is de one-stop-shop voor 
bedrijven die op zoek zijn naar een 
professionele wasinstallatie. Samen met u 
gaan we op zoek naar de beste oplossing 
voor uw locatie, die volledig past bij uw 
wensen en budget.

De all-in formule van TSG:
• Voorbereiding
• Uitwerken project inclusief ontwerp
• Selectie juiste componenten
• Installatie & projectbegeleiding
• Service

TSG is uw partner in de totaaloplossing voor 
professioneel wassen in zowel nieuwbouw, 
revisie, service als onderhoud. Door gebruik te 
maken van professionele kwaliteitsproducten 
en materialen garanderen wij een optimaal 
wasresultaat. Hierdoor kunt u een maximaal 
commercieel resultaat behalen. 
 

Voor het selfwash concept werken we met 
de technologie van onze partner Kärcher, 
onze inhome expertise op het gebied van 
elektra, service en installatie, en de TSG 
betaaloplossingen (waaronder SelfwashPay). 



Ons concept voor wasboxen is volledig modulair en 
daardoor geschikt voor iedere locatie met wasboxen. 
Kwaliteit staat voorop met de constructie uit RVS of 
gegalvaniseerd staal. Bij het hele traject wordt het 

ecologisch aspect in acht genomen door slim gebruik 
te maken van de stroomvoorziening en het besparen 
van leidingwater. We doen dit door stroomvoorziening 
door zonnepanelen, waterrecuperatiesystemen, 
recyclagesystemen, waterbehandeling, juist 
gedimensioneerde waterontharder en omgekeerde 
osmose. 

Met de SelfwashPay van TSG, 
waarmee u de wasbox bedient, 
garanderen we u een state-of-
the-art betaaloplossing en 
besturingssysteem waarbij 
het gebruiksgemak voor 
zowel uitbater als klant 
centraal staat.

Betaal eenvoudig met cash, 
contactloos, een kortingsvoucher, 
QR-code, of via nummerplaatherkenning. 
En heeft u ook weleens gedacht aan het 
uitgeven van een eigen waspas? 

De user interface, tarieven en programma’s kunt u 
geheel naar eigen wens instellen via het online 
Charlie beheerportaal:

• Personalisatie van kleuren & logo’s
• Eigen samenstelling van wasprogramma’s met 

verschillende opties:
 - Insectenreiniging
 - Velgenreiniging
 - Voertuigselectie (voor een aangepaste werkdruk)
• Dagontvangsten & maandtotalen
• Prijs-en tijdinstellingen

Constructie Bediening
en betaalsysteem

Onze kenmerken:
• Volledig modulair
• Kwaliteit met RVS of gegalvaniseerd staal 
• Ecologisch en duurzaam
• Herkenbare signing mogelijk
• Bemand en onbemand



De consument stelt hoge eisen aan autowassen 
en daarom staat een optimaal was resultaat en 
gebruiksgemak in onze visie centraal. 

Hogedruk pomptechniek
Het modulaire concept geeft maximale vrijheid 
bij de samenstelling van uw installatie. We bieden 
kwaliteit, design en een overzichtelijke installatie 
in zowel technische ruimtes, cabins als beperkte 
ruimtes. We maken hierbij gebruik van de bewezen 
duurzame, watergekoelde pomptechniek van 
Kärcher hogedrukpompen. 

Wasprogramma’s
Wasprogramma’s zijn zelf samen te stellen 
met speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen, 
zoals velgenreiniging, insectenverwijdering 
en een schuimdeken. De exacte dosering met 
pneumatische doseerpompen zorgt voor een 
optimaal resultaat. 

Multifunctionele lansen
Hogedruklansen zijn er in verschillende uitvoeringen. 
Kärcher biedt de multi-app lans waarbij je voor 
hogedruk en lagedruk voor schuim, velgenreiniging 
en insectenverwijderaar dezelfde lans gebruikt. De 
lans is zeer gebruiksvriendelijk dankzij zijn intuïtieve 
bediening. Uw voordeel? Lagere operationele 
kosten door minder zwaaiarmen, lansen, slangen, 
koppelingen én onderhoud. 

Zachte wasborstels
De zachte borstels zijn ontworpen voor reiniging 
met bedieningsgemak en worden opgeborgen in 
een designborstelhouder. Het ontwerp zorgt ervoor 
dat de slangen in de lengterichting van de wasbox 
hangen, waarmee hinderlijke overhangende slangen 
voorkomen worden.

Watermanagement op maat
Hardheid, zuurgraad en geleidbaarheid van water zijn 
bepalend voor was-en droogresultaat. We faciliteren 
waterbehandeling op verschillende manieren, 
denk hierbij aan filtersystemen, vorstbeveiliging, 
waterontharding en omzetting naar osmose. 

Vorstbeveiliging
Vermijd bevroren lansen, slangen en leidingen. TSG 
biedt beveiliging die bestaat uit een gesloten circuit 
met vorstbeveiliging pomp-put en een vorstvrije 
wasvloer. 

Energie
Warm water geeft een optimaal wasresultaat, maar 
wordt ook als zeer prettig ervaren door de eindklant. 
We kunnen voorzien in verwarmd waswater door 
verschillende systemen, zoals gas- of oliebranders 
en verwarming door middel van elektra. Wilt u de 
ecologische voetafdruk verkleinen? Dan kunnen we 
zonnepanelen in de dakconstructie integreren. 

Technieken Stofzuigers,
mattenreinigers 
en bandenblazers

24/7 Service, onze kracht
De grote kracht van TSG zit in de 
service die we kunnen bieden aan 
onze klanten. Vanwege ons uitgebreid 
netwerk aan servicemonteurs, kunnen 
we snel en efficiënt inspelen op 
eventuele storingen of problemen. 
Zo bent u zeker dat uw wasboxen een 
maximaal rendement halen!

Over TSG
TSG staat voor Technical Services 
Group. Deze internationale groep, 
waar de huidige organisatie reeds 
geruime tijd deel van uitmaakt, is in 28 
landen actief. TSG is werkgever van 
meer dan 3.000 werknemers, waarvan 
ruim 2.500 mensen op de baan zijn 
om onze klanten te bedienen. TSG is 
exclusief distributeur van carwash 
installaties van Kärcher.

TSG levert ook alle accessoires die bij een wasbox 
horen. Daarbij denken we vooral aan stofzuigers 
en mattenreinigers van Kärcher, maar ook de 
bandenblazers.

Een aantal van de aanverwante producten werkt met 
een TSG-betaaloplossing. Zo kan de Kärcher stofzuiger 
uitgerust worden met een aangepaste module 
(VacuumPay), waardoor ook hier contactloos betaald 
kan worden, in plaats van enkel muntgeld. Daarnaast 
is de unit voorzien van een barcodescanner én een 
handige start-knop.

Bij TSG bent u ook aan het juiste 
adres voor een bandenblazer 
voorzien van een AirPay, 
waarbij wederom 
gebruikers-en betaalgemak 
centraal staan.

Meer dan 200 Kärcher carwash 
installaties in Duitsland gebruiken 

deze pomptechnologie!



Meer weten:

www.tsg-solutions.nl
www.tsg-solutions.be
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