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AQUATUS PRIME 
„Christ AQUATUS PRIME“ yra geriausias portalo plovyklų sistemų modelis. Naujoviškos nuskaitymo technologijos dėka 

programos gali būti kuriamos lanksčiau nei bet kada anksčiau be kompromisų. Nesvarbu, ar įprastu plovimu šepečiais, ar 

grynu bekontakčiu plovimu, viskas įmanoma su mūsų AQUATUS PRIME plovykla. Net ir patys sudėtingiausi plovimo 

procesai, apjungiantys abi plovimo filosofijas (bekontaktį plovimą ir plovimą šepečiais), užtikrina beprecedentį plovimą. 

Mūsų naujoviška nuskaitymo technologija „Scan-X“ tiksliai užfiksuoja transporto priemonių kontūrus ir leidžia atlikti itin 

tikslius plovimo procesus ir efektyviai naudoti įvairiausius įrenginius. Pavyzdžiui, net ir sudėtingas transporto priemonės 

formas galima geriau nuplauti ir išdžiovinti. Be to, naudojant „Scan-X“ technologiją galima net automatiškai atpažinti 

slidžių dėžes ir protingai jas apvažiuoti. Remiantis Christ filosofija, po kiekvieno automobilio plovimo atliekamas didelis 

džiovinimas. Palyginti su broliais ir seserimis, „AQUATUS PRIME“ plovykloje buvo įrengtas aukščiausios kokybės 

džiovinimas. Sukamasis džiovintuvas ir efektyvus šoninis džiovinimas su 16 kW galia užtikrina kad transporto priemonės 

būtų sausos, o klientai patenkinti. „AQUATUS PRIME“ buvo specialiai sukurtas visiems klientams, keliantiems 

aukščiausius reikalavimus automobilio plovimui ir nepatenkintiems kompromisais. PRIME moka įtikinti visuose rinkos 

segmentuose. „AQUATUS PRIME“ veikimas atitinka didžiausius lūkesčius degalinėje, taip pat profesionaliame 

automobilių plovimo (švaros) centre ar automobilių salone. 

Jūsų nauda 

• Didelis klientų lojalumas per įkvepiančią plovimo patirtį, pradedant įprastu plovimu šepečiais naudojant „Vitesse“ 

parinktį, ir baigiant aukščiausios klasės šepečių bekontakčiu deriniu. 

•  Naudojant kombinuotus plovimus, plovimo kainą galima padidinti daug kartų. 

•  Naujų klientų įsigijimas naudojant grynus bekontakčius plovimus (plovimas be šepečių) 

• Padidėjęs klientų pasitenkinimas švarių ir sausesnių transporto priemonių dėka novatoriško transporto priemonių 

atpažinimo. 

• Sklandus valdymas net ir su sudėtingomis transporto priemonių formomis (pvz., Slidžių dėže) dėl sumanaus sistemos 

valdymo. 

│Plovimas šepečiais – švelnus prisilietimas 
Plaunant plovykloje „AQUATUS PRIME“ šepečiais jums  nereikės leistis į kompromisus. Dėl „Vitesse“ koncepcijos (žr. 

Pagrindinę brošiūrą) galite plauti švariai neprarandant rezultatų, ypač piko metu. „AQUATUS PRIME“, be abejo, yra 

aprūpinta mūsų novatoriška tiesioginės pavaros sistema. Šiame aukščiausios klasės modelyje yra daugybė kitų funkcijų. 

Išsamią informaciją rasite mūsų dabartinėje visos automobilių plovyklos brošiūroje. 
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Be „FOAM SPLASH“, „AQUATUS PRIME“ turi daug 

patrauklesnių variantų. Todėl labai lengva atsiskirti nuo 

konkurentų ir suteikti savo klientams šiek tiek daugiau. 

Premium džiovinimas 

Sėkmingai naudojamas 15 metų ir nuolat optimizuojamas 

(atnaujinamas ir pagerinamas). Kontūrą sekantis stogo 

pūstuvas gali būti pasukamas daugiau nei 140 ° ir lengvai seka 

tiek sportinių, tiek furgonų kontūrus. Aukščiausios kokybės 

„AQUATUS PRIME“ džiovintuvas su 16 kW galia užtikrina 

sausus automobilius ir patenkintus klientus. 

 

 

 

│Bekontaktis plovimas 
Plovimas be šepečių kelia ypatingus reikalavimus plovimo sistemai. „AQUATUS PRIME“ plovykla tam yra idealiai 

pritaikyta, naudojant savo daugiapakopę cheminę ir aukšto slėgio sistemą. Norint optimaliai nuplauti sunkiai pasiekiamas 

transporto priemonės vietas, „Turbo-Stream“ įrenginį galima nuleisti iki 30 cm virš grindų lygio ir pasukti virš 185 °. Šių 

novatoriškų technologijų dėka „AQUATUS PRIME“ gali pasiekti puikių plovimo rezultatų net nepriliesdama paviršių. 

Daugiapakopio proceso metu užpurškiamos skirtingos cheminių medžiagų rūšys ir taip pasiekiamas stiprus purvo 

tirpinimas. Į standartą įtrauktos dvi chemijos rūšys. Pasirinktinai galima naudoti iki 4 rūšių cheminių priemonių.  

 

 

 

Plovimo programos 

Žinoma, klasikines plovimo programas taip pat galima 

sukonfigūruoti „AQUATUS PRIME“ įrangoje, kad 

būtumėt konkurencingi visose plovimo kainų kategorijose. 

 



 

 

 

UAB Ofnis 
Naugarduko g. 29,  
LT 03227 Vilnius, Lietuva 
Tel. +370 5 2333218 
Fax +370 5 2332484 

Įmonės kodas 125409995 
PVM m.k. LT254099917 
a/s LT307044060000343520 
SEB  bankas, AB 
Banko kodas 70440 

 

 

 
Galingas ir kontūrinis aukšto slėgio „AQUATUS PRIME“ 

slėgis užtikrina kruopštų automobilio paviršiaus 

nuplovimą po purvo tirpinimo. Naudojami turbo 

purkštukai rūpinasi puikiu finišu net ir be prislietimo. 

 

 

 

 

Šoninė aukšto slėgio sistema užtikrina optimalius plovimo 

rezultatus per turbo purkštukus ir svyruojantį (sūpuojanti) 

judesį transporto priemonės šonuose. Net ir nuo aukštų 

transporto priemonių pašalinamas purvas, automatiškai 

įjungiant tolimesnius purkštukus. 
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