GENIUS
Nauja technologija, susijusi su išbandytais komponentais, taip pat sėkmingas dizainas apibūdina mūsų visapusišką
genialumą - GENIUS portalinę plovyklą. Naudodami aukštos kokybės medžiagas, profesionalų apdirbimą ir mažai
priežiūros reikalaujančius komponentus, galime be problemų garantuoti ilgą mašinos tarnavimo laiką. Ypatingas skirtumas
nuo VARIUS yra tas, kad šepečiai Genius plovimo įrangoje pritvirtinti priešais portalą. Plovimas ir džiovinimas atitinka
naujausias įžvalgas ir tai yra kaip garantija patenkintų plovimo klientų. Platus priedų pasirinkimas išplečia programos
variantus ir įgalina papildomą pelningą verslą. „GENIUS“ ypač tinka dirbtuvėms ir degalinėms su vidutinio plovimo
kiekiais, tačiau kartu su „Vitesse“ įranga taip pat labai dažnai lankomose vietose.

│Vitesse pasirinktis
Šis išskirtinis aukšto slėgio plovimas, kurį galima įsigyti tik iš firmos Otto Christ AG, leidžia viename žingsnyje nuplauti
putomis, aukštu slėgiu ir šepečiais. Bendras sistemos pajėgumas padidėja iki 20%, o dinamiškai svyruojantis aukštas slėgis
yra labai patrauklus akiai.
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│Ratų plovimas
Blizgantys ratlankiai ir švarios padangos dabar yra daugelio klientų savaime suprantamas dalykas. Otto Christ AG siūlo
specialią šepečių ratų plovimo įrangą, ratų plovimo įrangą aukštu slėgiu ir specialius purkštukus chemijai ratlankių
pirminiam nuplovimui.

│Pranešimų sistema
Po to, kai skaitmeninis pozicionavimo šviesoforas saugiai nukreipia klientą į plovyklą, jis gali stebėti įrangos būseną
realiuoju laiku per didelį apšviestą ekraną. 6000 šviesos diodų visada traukia akį, net jei tuo metu ir neplaunama. Galima
pasirinkti daugiaspalvį, animuotą VISUS ekraną.
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│Pasukamas stogo pūstuvas
Sėkmingai naudojamas 15 metų ir nuolat optimizuojamas. Kontūrą sekantis stogo pūstuvas gali būti pasukamas daugiau
nei 140 ° ir lengvai seka tiek sportinių, tiek mikroautobusų kontūrus. 2 x 3 kW galios pūstuvai suteikia reikiamą galią.
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