Asiakasreferenssi
Pekkalan korjaamon
raskaan kaluston pesu

Parempaa palvelua nykyasiakkaille ja samalla
täysin uutta liiketoimintaa
Pekkalan korjaamo on nopea ja palveleva raskaan kaluston ammattilainen ja menestyvä perheyritys jo kolmannessa sukupolvessa. Se huoltaa ja korjaa raskasta kalustoa merkkivapaasti vuosikymmenien kokemuksella ja ammattitaidolla. Perinteisten
palveluiden rinnalle Pekkalan korjaamon uusin sukupolvi on tuonut raskaan kaluston
katsastukset ja raskaan kaluston pesuliiketoiminnan.

Asiakkaan tarpeet ohjasivat
palvelukehitystä ja investointeja
Kimmoke tehdä mittava investointi raskaan kaluston
pesuhalliratkaisuun ja lähteä mukaan täysin uuteen
liiketoimintaan lähti Pekkalan korjaamon olemassa
olevien asiakkaiden tarpeista. Raskaskin kalusto
täytyy pitää puhtaana ja kun toimivaa automaattipesularatkaisua ei lähiseuduilta löytynyt, yhtiön
johto päätti investoida uuteen.
”Pesimme aikaisemmin manuaalisesti painepesureilla.
Vaikka osa korjaamohallista oli pressuseinällä erotettu,
vetää roiskui ympäri hallia. Pesutouhu oli hidasta ja
pesutulos ei ollut niin hyvää, kun mitä halusimme
tarjota. Tuli tarve panostaa uuteen, varsinkin kun
asiakkaamme palvelua pyysivät. Vaikka investointi
kokonaisuudessaan oli aika mittava, se kannatti
tehdä”, kertoo Pekkalan korjaamon toimitusjohtaja
Jukka Pekkala.

Raskaan kaluston pesu tehokkaasti
ja ympäristöystävällisesti
Tehokas pesulaitteisto ja oikeat pesukemikaalit
takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Kun
pestävä raskas kalusto on usein hyvin monimuotoista,
on Washtecin Maxiwash Vario -ratkaisu varustettu
harjattomat pesut mahdollistavalla HD-korkeapainelaitteistolla. Sillä voidaan pestä mm. säiliöautot,
roska-autot, paloautot ja muut erikoisvarustellut
autot. HD-korkeapainelaitteisto parantaa myös
tavallisten rekka- ja kuorma-autojen pesutulosta.

Tuli tarve panostaa uuteen,
varsinkin kun asiakkaamme
palvelua pyysivät.

Alustapesu tapahtuu sisäänajon yhteydessä ja kun
pesussa käytetään todella paljon vettä, lika myös
huuhtoutuu tehokkaasti pois. Loppuhuuhtelussa on
käytössä pintajännitystä poistava kemikaali, jolloin
auto kuivuu nopeasti. Pohjoismaisiin olosuhteisiin
suunnitellut kemikaalit ovat ympäristöystävällisiä ja
turvallisia pestäville pinnoille. Lisäksi pesulassa on
käytössä moderni ja automatisoitu vedenkierrätys- ja
suodatusjärjestelmä
”Meidän oli helppo valita pesuratkaisun toimittajaksi
Prowash ja heidän tarjoama Washtecin moderni
raskaan kaluston pesulaitteisto. Heillä oli esittää
erinomainen referenssikohde, johon kävimme tutustumassa. He kuuntelivat toiveitamme ja tarpeitamme
ja ratkaisu toimitettiin meille ammattimaisesti ja aikataulussa”, sanoo Jukka Pekkala.

Sopimusasiakkaille pesu on avoinna 24/7
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 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.

Pesutoiminta on raskaan kaluston korjaamon uusi kilpailuetutekijä
Pitkät perinteet omaava raskaan kaluston korjaamo tarjoaa nyt kokonaisvaltaisemman palvelukokonaisuuden
asiakkailleen. Vaikka pesuliiketoiminta on vasta alussa, odotukset sen menestyksen suhteen ovat kovat.
”Raskaan kaluston pesu täydentää hyvin korjaamomme tarjoamaa asiakkaillemme. Nykyisten asiakkaiden paremman palvelun lisäksi meillä on mahdollisuus tehdä täysin uutta liiketoimintaa. Samalla työturvallisemmat pesuolosuhteet ja puhtaat autot lisäävät mekaanikkojemme työviihtyvyyttä. Kaikki tästä uudesta palvelusta hyötyvät”,
summaa Pekkalan korjaamon toimitusjohtaja. Jukka Pekkala.

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 tarpeisiin monipuolisten
ominaisuuksiensa ansiosta. Monen muotoiset erilaiset
ajoneuvot pystytään laitteella pesemään, oli kyseessä
sitten linja-auto, tavara-auto, 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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