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USKOMME TÄMÄN
KOKONAISUUDEN
TARJOAVAN
ASIAKKAILLEMME
ERINOMAISEN PESUKOKEMUKSEN
Tapio Korpinen
Toimitusjohtaja
TAVO

Varaosaliikkeen uudeksi kilpailueduksi raskaan
kaluston pesu
TAVO on palveleva raskaan kaluston varaosien
maahantuonti- ja myyntiliike. Laajalla tuotevalikoimalla sekä laadukkaalla ja asiantuntevalla palvelulla se auttaa asiakkaitaan pitämään
pyörät pyörimässä. Erottuakseen kilpailijoistaan
ja palvellakseen asiakkaitaan entistä monipuolisemmin, TAVO päätti investoida raskaan kaluston
pesuun sen Seinäjoen toimipisteessä.
”Meillä on tavoitteena tarjota kaupungin paras
raskaan kaluston pesu. Kävimme Ruotsissa
tutustumassa vastaavanlaiseen täysin automatisoituun palveluun. Vakuutuimme konseptin
toimivuudesta ja etenkin Washtecin laitteiden
toimintavarmuudesta sekä siihen liitettävistä
nykyaikaisista Tickoffin laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmistä”, sanoo TAVOn toimitusjohtaja Tapio Korpinen.
Raskas kalusto vaatii erikoislaitteet ja -järjestelmät
Modernille raskaan kaluston pesulle oli Seinäjoella tilausta. Yleensä ihmisvaltainen raskaan
kaluston peseminen pystytään nyt tarjoamaan
enemmän automatisoituna ja laitteilla, jotka
täyttävät alan parhaat standardit ja raskaan
kaluston vaatimukset.
Automaattisen pesulinjan tulee pystyä pesemään
niin monenlaiset erilaiset ajoneuvoyhdistelmät

kuin linja-autotkin. TAVOn läpiajettavalla pesuhallilla on pituutta 44 metriä, josta pesulinjan
osuutta on 40 metriä. Pesukorkeutta on 4,5 metriä
ja läpiajokorkeus on n. 4,6 metriä. Linjan alussa
on lattiassa noin kolmen metrin mittainen korkeapainesuuttimien patteristo alustan pesua varten.
”Haluamme palvella kaikkia erityyppisiä raskaan
kaluston ajoneuvoja. Erityisen tärkeätä isojen
ajoneuvojen pesussa on hyvä korkeapaineinen
esipesu ja riittävän runsas veden käyttö. Muotoillut, sekä ylä- että alapäästä tuetut ja laakeroidut
sivuharjat ja ajoneuvon muotoja seuraava kattoharja takaavat erinomaisen harjapesutuloksen”,
jatkaa Korpinen.
Asiakkaiden tarpeet ohjaavat kehittämistä
Raskas ajoneuvo on omistajalleen aina iso investointi. Jotta investointi kannattaa, ajoneuvon
pitää olla ajossa ja tuottamassa mahdollisimman
paljon. Auton pesuunkaan ei saisi tuhrautua
liikaa aikaa ja pesu pitäisi pystyä suorittamaan
silloin, kun se aiheuttaa mahdollisimman lyhyen
keskeytyksen ajotoimintaan.
Prowashin raskaan kaluston pesulinjaan yhdistetty Tickoff -laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmä perustuu ajoneuvon tunnistamiseen
etälukulaitteella. Järjestelmään tallennetaan
jokaiselle autolle oma pesuohjelma, joka soveltuu
juuri kyseisen ajoneuvon pesuun. Automaattinen
ajoneuvon tunnistus avaa pesuhallin ovet, mittaa
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JOS ASIAKKAAMME AINOA
AIKA PESTÄ RASKAS KALUSTONSA ON KESKELLÄ YÖTÄ,
HALUAMME SEN MAHDOLLISUUDEN HÄNELLE TARJOTA

asiakkaan käyttämät manuaaliset esikäsittelytoiminpiteet (liuotinaineen levitys, vanteiden pesu,
telin pesu korkeapaineella, jne.), käynnistää pesulaitteen pesuohjelman ja tekee käynnistä laskutusvalmiin tilauksen, joka voidaan haluttaessa
siirtää operaattorin omaan laskutusjärjestelmään.
”Jos asiakkaamme ainoa aika pestä raskas kalustonsa on keskellä yötä, haluamme sen mahdollisuuden hänelle tarjota. Tickoffin modernit järjestelmät pystyvät tämänkin haasteen taklaamaan.
Kartoitimme etukäteen asiakkaidemme tarpeita ja
jatkossakin pyrimme kuuntelemaan heitä tarkalla
korvalla”, sanoo Tapio Korpinen.

on Suomessa ainutlaatuinen ja ensimmäinen
modernia teknologiaa ja uusimpia pesulaitteita
tarjoava raskaan kaluston pesu.
”Meille tärkeimmät tekijät parhaan mahdollisen
asiakaskokemuksen tarjoamisessa ovat pesulan
hyvä saavutettavuus ja liikennöitävyys, pesutilojen toimivuus ja valoisuus, parhaat mahdolliset pesuaineet sekä tehokas veden kierrätys.
Näiden edelle menee tietenkin itse pesulaitteiden
ja taustajärjestelmien ominaisuudet. Uskomme
tämän kokonaisuuden tarjoavan asiakkaillemme
erinomaisen pesukokemuksen”, summaa TAVOn
toimitusjohtaja Tapio Korpinen.

Komia Pesu täyttää kaikki erinomaisen autonpesun kriteerit
TAVOn raskaan kaluston automaattinen pesulinja sai pohjalaisittain nimen Komia Pesu. Se

OLETKO KIINNOSTUNUT TUOTTOISASTA RASKAAN KALUSTON PESULIIKETOIMINNASTA?
Automatisoidut pesupalvelut ovat tehneet
autonpesuyrittäjyydestä entistä helpompaa ja
moniin erilaisiin kiinteistökohteisiin sopivaa.
Prowashin Maxiwash Vario -raskaan kaluston
pesulaitteisto muokkautuu erilaisiin tarpesiin
monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta. Monen
muotoiset erilaiset ajoneuvot pystytään laitteella
pesemään, oli kyseessä sitten linja-auto, tavaraauto, puutavara-auto tai vaikkapa kaivoskone.

Nykyaikainen autonpesupalvelu ei vaadi lainkaan henkilökuntaa. Prowashin toimittamien
raskaan kaluston pesukoneiden toiminnassa
hyödynnetään Tickoff -järjestelmää. Autonpesu
voi tapahtua täysin automaattisesti ja asiakaspalvelukin hoituu verkossa tai mobiilisti.
Prowashilta löytyy palvelumalleja myös asiakashankintaan ja markkinointiin.

Autonpesu on oikein hoidettuna erittäin kannattavaa liiketoimintaa! Jos haluat kuulla miten Prowashin raskaan
kaluston pesuratkaisut ja laitteet sopisivat teidän yritykseenne, ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.
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