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KOMPAKTIŠKA IR GALINGA 

 

 

 

 

VARIUS  
Pelningam automobilių plovimo verslui mūsų universalus „VARIUS“ su aukštos kokybės ir galinga technologija yra tiesiog 

būtinas. Dar didesnius reikalavimus galima lengvai patenkinti naudojant dar daugiau kintančių priedų. Patrauklus plovimo 

įrangos apipavidalinimas su pasirenkamais piktogramų pranešimais suteikia individualų stilių, tuo pačiu metu gaunate 

naudingą, didesnį reklamos efektyvumą. Pagrindinis šios portalo plovyklos akcentas yra pasukamas stogo ventiliatorius. 

Fotoelementų valdomas pūstuvas yra optimaliai pakreiptas, kad būtų optimizuotas priekinės ir galinės dalies džiūvimas. 

VARIUS tinka visoms įmonėms, kurios nori aktyviai naudoti savo plovimo sistemą, kaip pajamų šaltinį, pvz degalinės, 

automobilių salonai, servisai ir automobilių nuomos centrai. 

 

 

 

│Pranešimų sistema 
Šoninis įvažiavimo šviesoforas pateikia tikslią informaciją apie teisingą transporto priemonės padėtį sistemoje. Be to, 

pasirenkamos piktogramos gali informuoti klientą apie jo plovimo programos eigą, o esant laisvai plovyklai, gali pritraukti 

papildomą dėmesį su animaciniais šviesos efektais. 
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│Šoninis pūstuvas 
Optimizuota (pagerinta) šoninė orapūtė, kurios džiovinimo aukštis 1700 mm, o galia 2 x 4,0 kW jau įtraukta į standartą. Be to 

pasirinktinai galima įsigyti pailgintą šoninį džiovintuvą 2 000 mm ir jūs galėsite aptarnauti klientus su dideliais visureigiais ir 

mikroautobusais.   

 
 
│Pasukamas stogo džiovintuvas  
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 4 kW galios pūstuvai suteikia reikiamą galią. 
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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. 
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