CADIS - aukščiausios kokybės „Christ Wash Systems“ automobilių plovimo sistema

CADIS yra aukštos kokybės, moderni naujos kartos portalinė plovykla su labai plačiomis įrangos galimybėmis ir
dviem dizaino linijomis. Šis modelis buvo sukurtas atsižvelgiant į specialius reikalavimus degalinių, plovyklų ir
mažų paslaugų įmonių. Esminis bruožas yra tas, kad CADIS atitinka naująjį Christ standartą (mažas išmetamųjų
teršalų kiekis, didelis našumas) ir daro įspūdį dėl labai mažų išorinių matmenų ir maksimalaus plovimo pločio ir
aukščio. Kintama džiovinimo koncepcija ir modulinis principas leidžia mašiną tiksliai pritaikyti vietos poreikiams.
Mažos investicijų, vartojimo ir priežiūros išlaidos garantuoja vartotojui maksimalią grąžą.
│Vitesse programos eiga
• Aktyvios putos, šoninis aukštas slėgis ir plovimas šepečiais tik vieno portalo važiavimo metu
• Nauja plovimo patirtis
• 20% daugiau pardavimų / pajamų
│Ypatumai
• TYLIOS orapūtės koncepcija
• 15% didesnis džiovinimo pajėgumas
• Optimizuotas ventiliatoriaus korpusas
• Mažiau srauto nuostolių
• Aukšto slėgio stogo kontūras
• „Vitesse“ programos eiga
• XL ratų plovimo įranga
• Padidintas šepečio skersmuo
• VISUS ekranas | Šviesoforo funkcija | plovimo programos žingsniai
• Kompaktiški išoriniai matmenys
• OPTIFLEX šoninio šepečio skersa padėtis
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CADIS DIZAINO LINIJA
│STRIPE DIZAINO LINIJA
Patrauklus dizainas net ir pagrindinėje konfigūracijoje.
Individualus STRIPE spalvų pasirinkimas pagal Christ
spalvų paletę.
Pasirenkama:
Šviesoforas automobilio pozicionavimui pasirinktinai
kairėje arba dešinėje (rodyklė į priekį, sustojimas,
rodyklė atgal). Piktogramų pranešimai su 5, 6 arba 8
laukais. Pasirenkama: šoninio šepečio apsauga ir stogo
šepečio apsauga nuo purslų

│BLADE DIZAINO LINIJA
Aukščiausios kokybės dizaino linija
Individualus BLADE spalvų pasirinkimas pagal Christ
spalvų paletę. Pasirenkama: šoninio šepečio apsauga ir
stogo šepečio apsauga nuo purslų. Spalvotas VISUS
ekranas patraukliam kliento bendravimui. Šviesoforo
funkcija: (rodyklė į priekį, sustoti, rodyklė atgal).
Plovimo programos žingsnių rodymas. Nuoroda į
įrangos gedimą. Pranešimas Maks. transporto
priemonės aukštis ir plotis

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

│CADIS ATEITIES TECHNIKA
Šepečio ypatybės
• padidintas šoninio ir stogo šepečio skersmuo
• optimizuotas panardinimo gylis, kad būtų
geresni plovimo rezultatai
• padidintas cirkuliacijos greitis
• greitesnė stogo šepečio kėlimo pavara
• 1/3 didesnis šerių tankis
• didesnis plovimo efektyvumas
•
Specialiai suderintos plovimo medžiagos:
POWERBRUSH+| SENSOFIL+| MICROMIX+
Šepečių galimos spalvos:
| RAL 9007 pilka aliuminio
| RAL 9005 juoda
| RAL 5015 mėlyna
| RAL 6024 žalia
| RAL 6018 geltonai žalia
| RAL 3000 raudona
| RAL 2009 oranžinė
Galimos STRIPE ir BLADE apdailos spalvos
| RAL 7021 tamsiai pilka
| RAL 9006 balta aliuminio
| RAL 650-M Christ standartas
| RAL 5015 mėlyna
| RAL 5002 ultramarino mėlyna

| RAL 6024 žalia
| RAL 6018 geltonai žalia
| RAL 3000 raudona
| RAL 2009 oranžinė
| RAL 1023 geltona

│GALIA
Pirminis plovimas aukštu slėgiu
• Ratų plovimas aukštu slėgiu su dviem ar keturiais
Besisukančiais purkštukais
• Šoninis aukštas slėgis su keturiais ar šešiais
Fiksuotais purkštukais
•
Galima pasirinkti
• Kontūrinį stogo aukštą slėgį su aštuoniais
purkštukais (1 Papildomas portalo važiavimas)
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│15 % DAUGIAU GALIOS
Optimizuota srauto džiovinimo sistema
• TYLIOS orapūtės koncepcija
• Keturių variklių orapūtės koncepcija
• Praplatintas XL stogo ventiliatorius (150 mm)
su 2x3 kW
• Specialiai sukurtas furgonams ir visureigiams
su sedano charakteristikomis
• 100 mm žemesnis stogo ventiliatoriaus
nuleidimas
• Šoninis ventiliatorius 2 x 4kW / džiovinimo
aukštis 1750 mm
• Anoduotas stogo / šoninis ventiliatorius
Papildomai galima pasirinkti
• Fly-In džiovinamas
• Pneumatinis pasukimas 30 ° automobilio gale
Geresnis plovimo rezultatas
Mūsų rekomenduojamos pasirinktys

Sezono chemija
Optimalus vabzdžių ištirpinimas
prieš pagrindinį plovimą.

Ratų ir slenksčių plovimas
aukštu slėgiu
Didelis nešvarumai pašalinami prieš
mechaninį automobilio plovimą.

Chemijos purškimo sistema į
ratlankius
Stabdžių dulkės yra ištirpintos
kontroliuojant ir garantuoja optimalų
ratlankio nuplovimo rezultatą.
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Pasukama dugno plovimo įranga
Pasukama dugno plovimo įranga, galima pasirinkti ilgį,
ilginamą per segmentą

Važiuojanti dugno plovimo įranga
Matuojant ilgį ir sunaudojant mažai vandens

VALDYMO TERMINALAS
TOUCH POS & TOUCH START

TOUCH POS
• Šiuolaikinė vartotojo
sąsaja
• Liečiamas valdymo
paviršius, 10,1 colio
Savitarnos versijos
• Transponderių
kortelių skaitytuvas
• PIN kodo sistema
• Brūkšninių
kodų
skaitytuvas
• Integruotas
banko
kortelių terminalas

TOUCH START
• Šiuolaikinė vartotojo
sąsaja
• Liečiamas valdymo
paviršius, 10,1 colio
• Sieninis montavimas
Savitarnos versijos
• PIN kodo sistema
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