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PRIMUS 
Kokios įrangos funkcijos yra galimos naudojant „PRIMUS“ portalo plovyklą iš „Christ Wash Systems“? Į šį klausimą galima 

atsakyti vienu žodžiu: visos! „PRIMUS“, būdamas Christ portalinių sistemų pavyzdžiu, turi daugybę įrangos funkcijų. Be 

standartinių funkcijų, tokių kaip vidurio plovimas, kompiuteriu valdomas šepečių prispaudimo slėgis ir pasukamas stogo 

džiovintuvas, PRIMUS turi tiesioginius variklius. Šio naujo tipo varikliams nereikia pavarų, greitį valdo „Christ Wash Systems“ 

sukurtas dažnio keitiklio tipas. Papildomai prie tiesioginio variklio, „PRIMUS“ yra kompletuojamas su reguliuojamais šoniniais 

džiovintuvais, užtikrinančiais ypač aukštą džiovinimo efektyvumą. Jei jūsų klientai mikroautobusų bei visureigių vairuotojai, jūs 

galite rinktis „AddDry“ sistemą su dviem papildomais ventiliatoriaus varikliais, kurie padidina džiovinimo aukštį iki 2,57 m. 

Galima rinktis šepečių rūšį PE (Polietileninius plastikas), „SENSOFIL“, „SENSOTEX“ ir „SENSOMIX“ . Taip pat prienamos 

visos įprastos cheminių medžiagų rūšys, pavyzdžiui aktyvios putos, šampūnas, ratlankių valiklis, valiklis nuo vabzdžių ir kt. 

„PRIMUS“ pirmiausia skirtas vartotojams su reikliais klientais arba aukščiausios klasės degalinėms. 

 

 

 
│UNIKALI DŽIOVINIMO SISTEMA 
Pasukamas pagrindinis džiovintuvas, reguliuojamas šoninis džiovintuvas ir  pasirenkamas „AddDry Van džiovintuvas“ 

pasiekia džiovinimo aukštį iki 2,57 m,  todėl net ir reikliausi visureigių vairuotojai yra puikiai aptarnaujami. Prie 

„AddDry džiovintuvo“ pridedami du papildomi pūstuvai po 3,0 kW, bendras džiovinimo pajėgumas padidėja iki 18 kW.  
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│PROTECT SHINE Xpress 
Pasaulinė Christ naujiena: dėl specialaus vaško purkštukų išdėstymo ir tiesioginio variklio (tiesioginės pavaros) pagalba  laikinai 

padidinant šepečių skaičiaus apsukas, žymiai padidėja plovimo programų greitis, galimas didesnis pajėgumas iki 40%. 

 
│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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│Tiesioginis variklis 
Pasaulinė Christ naujiena: tiesioginis variklis stogo šepečiui ir šoniniams šepečiams. Naudojant šią revoliucinę pavaros 

sistemą, šepečių greitį galima valdyti programine įranga. Tai užtikrina maždaug 10% energijos taupymą ir leidžia lengvai 

pakeisti esančias plovimo medžiagas ir būsimas! 
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