GREIČIAUSIA PLOVYKLA

VARIUS TAKT
Tunelinė plovykla portalo formoje tai yra VARIUS TAKT. Naudojant du atskirus sumontuotus portalus, pasiekiamas
dvigubai didesnis pralaidumas nei naudojant įprastą portalo plovimo sistemą. Sistema veikia pagal darbo pasidalijimo
principą: plovimas ir džiovinimas atliekamas vienas nuo kito nepriklausomuose dviejuose vienas už kito išdėstytuose
portaluose. Nuplovus automobilį, vairuotojas įvažiuoja į džiovinimo portalą, o kita transporto priemonė jau plaunama už jo,
plovimo portale. Taikant šią procedūrą, sistemoje beveik visada yra dvi transporto priemonės ir taip pasiekiama iki 20
plovimų per valandą. Lyginant VARIUS TAKT su tuneline plovykla, be kainos pranašumo, kitas privalumas yra jos
sumontavimas: be kanalizacijos įrengimo nereikia atlikti jokių darbų susijusių su grindimis, „VARIUS TAKT“ plovyklą
galima sumontuoti ir pradėti eksploatuoti per kelias dienas. Galima įsigyti poliravimo šepečius džiovinimo portalui. Po vaško
užpurškimo šepečiai suteikia galutinį atspalvį ir pasiekia ypač didelį blizgesio efektą transporto priemonei. „VARIUS
TAKT“ pirmiausia skirtas vartotojams, turintiems labai daug plovimų ir reikliems klientams.

│Dvigubas greitis
Turėdami du atskirai veikiančius portalus, „VARIUS TAKT“ užtikrina reikiamą pralaidumą net ir esant geram orui,
o klientų daug. Dėl dalijamo plovimo proceso klientui laikas atrodo subjektyviai trumpesnis.
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│Lengva priežiūra
Kaip ir visose „Christ“ sistemose, čia taip pat lengvai pasiekiama valdymo spinta ir chemikalai. Plovimo ir džiovinimo
portalo padalijimas reiškia, kad sistemos vidus yra ypač aiškus ir visi svarbūs komponentai yra lengvai prieinami.

│Poliravimo šepečiai iš SENSODRAY + medžiagos
Prie džiovinimo portalo pasirinktinai pritvirtinti poliravimo šepečiai suteikia galutinį prisilietimą ir žymiai padidina klientų
pasitenkinimą ir suvokiamą plovimo kokybę. Operatorius gali pasiūlyti specialias poliravimo programas arba išsiskirti iš
konkurentų kokybės pranašumu kiekvienam plovimui. Speciali sausa medžiaga SENSODRY + yra ypač švelni dažams ir
ypač efektyvi kartu su specialiu Christ vašku.
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