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

 

 
 
 

│Naujos kartos plovimo sistema 
Su nauja VEGA automobilių plovykla norime patenkinti jūsų aukščiausius reikalavimus Premium kokybei 

įgyvendinti automobilių plovime. Ji buvo sukurta atsižvelgiant į Jūsų specialius reikalavimus plovimo centrams ir 

degalinėms. „VEGA“ praturtins jūsų įmonę dinamišku, šiuolaikišku ir nesenstančiu dizainu ir bus automobilių 

plovimo klientams magnetu. 

│Mažas išmetamųjų teršalų kiekis? Maksimalus našumas?  
  VEGA rūpinasi abiem! 
VEGA dirba su mažiausiomis triukšmo emisijomis ir tuo pačiu dideliu pralaidumu Jūsų klientams tai reiškia 

pastebimai trumpesnį laukimo laiką ir įspūdingą plovimo patirtį, kai išmetama mažiau teršalų. 

 

│Universali. Pritaikoma. Keičiama. 
Modulinis principas leidžia tiksliai pritaikyti įrangą pagal jūsų vietos reikalavimus. Mažas suvartojimas ir mažos 

priežiūros išlaidos leidžia pasiekti maksimalų pelną. 

 

│Absoliuti nugalėtoja tarp plovimo sistemų 
Naudodamiesi „VEGA“ ir unikaliais „Premium“ segmento požymiais, jūs įtvirtinate save tarp automobilių plovimo 

konkurentų ir užtikrinate aukštą plovimo skaičių. 
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│Automobilių plovimas niekada neatrodė taip gerai! 

 

DINAMIŠKA. ILGALAIKĖ. ŠIUOLAIKIŠKA. 

Su nauju dizainu „Christ Wash Systems“ pristato 

atpažįstamą ir skirtingų gaminių išvaizdą. Vadinamasis 

Blade dizainas yra esminė gaminio dalis ir daro įspūdį, 

viena vertus, savo estetika, kita vertus, su susijusia 

sąveika. 

Savo dinamišku, nesenstančiu, didelio našumo ir 

sumažintomis dizaino savybėmis VEGA dizainas 

atspindi mašinos galią.  

  

 

RGB EFEKTO APŠVIETIMAS 
 

ĮSPŪDINGAS ŠVIESOS ŠOU SU 
PRIDĖTINE VERTE 
 

│Wasch VEGA XL 
WASH VEGA XL yra dviejų bėgančių eilučių rodinys 

RGB ekrane, kuris įmontuotas VEGA plovimo sistemos 

skersinėje juostoje. Pauzės užpildai ir plovimo 

programos žingsniai yra visiškai animuoti ir siūlo ne tik 

tekstinę informaciją, bet ir tinkamas grafines animacijas. 

 

│Blade plovykla VEGA 
Šviesos diodų apšvietimas BLADE korpuso viduje rodo 

šiuolaikines RGB animacijas ir taip pritraukia 

auditorijos dėmesį. Plovyklos metu čia rodomi svarbūs 

valdymo elementai arba rodmenys. 

 

│RGB ratų kreipiamieji vamzdžiai 
Individualiai reguliuojami apšviesti važiavimo bėgiai, 

pauzių užpildų animacijos ir šviesos efektai, atitinkantys 

plovimo programos eigą, pritraukia didžiausią plovimo 

klientų dėmesį. Todėl tai yra patraukli reklamos 

priemonė, aiškiai išskirianti plovyklą iš konkurentų. Šie 

apšviesti ratų kreipiamieji vamzdžiai taip pat turi 

kreipiamąją funkciją, kuri tiksliai nukreipia vairuotoją į 

plovyklą ir palengvina važiavimą tiesiai. 
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│ELEGANCIJA IR LENGVUMAS 

Aukštųjų technologijų išvaizda dėl specialaus ALUNOX aliuminio. Priekis ir galas pagaminti iš aukštos kokybės 

ALUNOX aliuminio. Elegantiška ir kukli išvaizda ALUNOX užtikrina atitinkamą ir patrauklų plovyklos dizainą. 

ALUNOX pranašumai, lyginant su nerūdijančiu plienu ir įprastu aliuminiu:  

• nėra pirštų antspaudų ant paviršiaus  

• didžiausias atsparumas korozijai ir dilimui dėl anodavimo  

• lengvas valymas įprastomis buitinėmis priemonėmis  

• žymiai sutaupomas svoris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standartinis šonų apipavidalinimas, 

kai plovykla sumontuota siauroje 

patalpoje 

 

 

Aukščiausios kokybės šoninė apdaila 

užbaigia šiuolaikinį mašinos dizainą. 

Rekomenduojama montuoti, kai 

plovykla įrengta lauke. Nejautri ir 

lengvai valoma. 

 

 

Aukščiausios kokybės šoninė 

apsauga tvirto plastiko, kad 

plovyklos patalpos sienos liktų 

švarios. Lengvai valoma dėl lygių 

paviršių. 
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DIZAINAS ATITINKA EFEKTYVUMĄ 
 

│Didžiausias plovimo pajėgumas 
VEGA leidžia 45% daugiau plovimų, palyginti su 

įprastomis rinkoje esančiomis plovimo sistemomis. 

Tai padaryti leidžia daugybė tarpusavyje susijusių 

Christ naujovių, kurios įgalina sklandų plovimo procesą 

ir daug užduočių. Stogo šepečio ir stogo ventiliatoriaus 

kėlimo pavaras galima pastebimai pagreitinti, palyginti 

su įprastomis plovimo sistemomis. Dėl „fly-in“ 

džiovinimo koncepcijos džiovinimo procesas 

pradedamas efektyviai ir be pertraukų. Speciali vaško 

funkcija „PROTECT SHINE Xpress“ ir puikūs 

„Vitesse“ plovimo programų procesai puikiai užbaigia 

geriausiu laiku. 

 

 

 

 

 

 
 

POPULIARIAUSIOS YPATYBĖS 
 

│Geriausios technologijos 
PROTECT SHINE Xpress - specialus 
vaškas, turintis atstatymo efektą 
„PROTECT SHINE“ yra aukščiausios kokybės 

specialus „Christ CAR CARE“ vaškas. Efektyvaus 

ilgalaikio išsaugojimo, atstatymo efekto ir unikalaus 

deimanto blizgesio derinys transporto priemonių dažams 

viename gaminyje yra unikalus skiriamasis bruožas 

rinkoje. „PROTECT SHINE“ efektyvumas didėja 

kiekvieną kartą. 

Stogo apsauga nuo purslų 
Stogo apsauga nuo purslų suteikia papildomą apsaugą 

nuo vandens purslų ir dėl pažangios konstrukcijos 

žymiai pagerina džiovinimo rezultatą. 

Durų sistema - uždara panelė 
Durų sistema puikiai tinka mašinos konstrukcijai ir 

suteikia lengvą prieigą plovimo sistemos technikos 

nustatymams  ir kartu priklausančią plovyklos chemiją. 
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WHEEL MASTER 
 

Išmani ratų plovimo įranga 

 
Pažangi ratų plovimo sistema 
 
Mūsų atsakymas į vis didėjančią ratų ir 

ratlankių dydžių įvairovę vadinamas 

„WHEEL MASTER 2.0“. 

 

Pažangi ratų plovimo sistema jutiklių 

sistemos pagalba nustato rato padėtį ir rato 

skersmenį ir automatiškai parenka tinkamą 

ratų plovimo programą. 

 

│Ypatybės: 
• Geriausias ratų plovimo rezultatas 

visų dydžių ratams  

• 4D technologija su 3 darbinėmis 

ašimis ir mobilumu 

• Tęsiama patikrinta ratų plovimo 

sistema. 

• Stebulės (pakėlimo) prailginimas 

galimas kaip pasirinktis. 
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PLOVYKLOS ŠEPEČIAI SU 

ŠARNYRINIAIS MECHANIZMAIS 
 

│Išimtinai iš Christ 

 
Optimalus transporto priemonės kontūro 

kopijavimas. Dėka Christ išskirtinio šepečio 

„palinkimo“, plovimo šepetys švelniai priglunda 

prie transporto priemonės kėbulo, nedarant didelio 

spaudimo dažams.  

 

Dėl mažesnio ir tolygaus prispaudžiamo slėgio 

užtikrinamas dažams nekenkiantis ir tuo pačiu 

efektyvus plovimas aukščiausiu lygiu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
PIRMINIS PLOVIMAS AUKŠTU 

SLĖGIU 
 

│Galia iš visų pusių 

 
Stogas: pirminis plovimas aukštu slėgiu 

pasirinktinai naudojant 8 fiksuotus purkštukus, 

švytuojančius per kontūrą, arba pasirenkant 4 ar 8 

švytuojančius purkštukus portalo galvoje.  

Šonai: Vitesse aukštas slėgis portalo vertikaliuose 

stovuose BLADE su 4, 8 arba 16 švytuojančiais 

purkštukais (integruota pasirinktis mikroautobusas) 
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OPTIMIZUOTAS DŽIOVINIMAS 

 
│Greičiau. Tyliau. Daugiau galios. 

 
Nauja srauto optimizuota džiovinimo sistema su 

populiariu XL stogo pūstuvu. Pūstuvo „SILENT“ 

koncepcija veikia 15% efektyviau ir yra tylesnis (tai 

girdima) nei pirmtakas. 

 

Pritaikytas šonų pūstuvų džiovinimo aukštis buvo 

specialiai sukurtas furgonams ir visureigiams. 

 

Pasirinktis „TURBO DRY“: 
Didesnis oro srautas ir trys energiją taupantys 

našumo lygiai su ta pačia programos trukme. 
 

 

 

 

 

 
 

PUTOS 
 

│Šviesos diodų putų užuolaida 

Visada galima ir daugiau! 

„FOAM SPLASH“ putos užpurškiamos greitai per visą 

transporto priemonės plotį ir gale apšviečiama šviesos 

diodų lempom. Lašų plokštė apsaugo nuo lašėjimo ir 

suteikia puikų džiovinimo rezultatą.  
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