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Oliehandel Vermeulen in Kampen heeft twee 
nieuwe roll-overs in gebruik genomen. De 
Vega carwashmachines, de eerste van de 
Benelux, zijn geïnstalleerd door Christ 
Autowasinstallaties. Voor Freddie Vermeulen 
was er geen twijfel: ‘Als je je klanten het beste 
wasresultaat wilt bieden, is Christ het merk.’

ESSO Vermeulen aan de Europa-Allee in Kampen wordt niet 
alleen veel bezocht om er te tanken of om iets lekkers uit de 

shop mee te nemen, de dubbele washal is eveneens bijzonder 
populair. Een keuze uit liefst zes wasprogramma’s maakt dat er 
voor iedereen een wasbeurt op maat is. En nu helemaal, want 
vanaf april vindt de consument bij Vermeulen liefst twee hagel-
nieuwe Christ Vega roll-overs, de eerste van de Benelux. De keuze 
voor Christ was volgens Freddie Vermeulen, vader 
van de huidige directeuren Niels en Rik, 
niet moeilijk. “We hebben altijd 
roll-overs van Christ gehad. Meer 
dan twintig jaar hebben die 
hun werk vrijwel probleem-
loos gedaan. In het kader 
van vele vernieuwingen 
die we nu in het 
bedrijf doorvoeren, 
was het ook tijd voor 
een nieuwe 
carwashinstallatie. 
Daarvoor hebben 
we opnieuw voor 
Christ gekozen. Als 
je je klanten 
namelijk het beste 
wasresultaat wilt 
bieden, dan is Christ 
het merk”, aldus 
Vermeulen.

Paradepaardje
De Vega roll-over geldt als het 
paradepaardje van Christ. Het 
Vega-wassysteem is ontworpen met als 
doel de systeemprestaties te verbeteren. Voor de 
consument betekent de machine meer beleving, een kortere 
wachttijd en beter wasresultaat. Voor de operator levert de 
roll-over meer wassingen en dus meer omzet per uur op. “De 

Christ Vega roll-over is een technisch en visueel hoogstandje”, 
zegt Pierre Krieger van Christ. “De blades zijn een opvallende 
noviteit. Ledverlichting langs en boven het voertuig levert een 
visueel spektakel op. De optische effecten worden nog eens 
versterkt door verlichting in de wielgeleiders. De blades 
ondersteunen de consument bij de positionering van het 
voertuig zodra hij de washal betreedt. Tijdens het wasproces 

tonen ze het verloop en de stappen van het 
wasprogramma.”

Intelligent wielwassysteem
De machine is uitgevoerd met 

geborsteld aluminium 
(geanodiseerd) Alunox en 

met RVS Steel Protect 
Duplex plus poeder-

coating. De nieuwe 
Wheel Master 2.0 is 
gericht op velgen 
van grotere 
voertuigen. Het 
intelligente 
wielwas systeem 
detecteert automa-

tisch de positie en 
diameter van het 

wiel en past het 
wielwasprogramma 

automatisch aan. “Dat 
levert glimmende schone 

velgen op”, zegt Krieger. 
“Daarbij maakt de Christ Vega 

met een hoogte van 2,70 meter het 
mogelijk dat er ook hoge bussen kunnen 

worden gewassen. Het gepatenteerde kniksys-
teem van Christ zorgt ervoor dat de complete zijkanten van de 
auto in één gang minimaal tweemaal compromisloos worden 
gewassen. Dat zorgt voor tijdwinst en meer omzet!”

Meer beleving, kortere wachttijd 
en beter wasresultaat

Eerste Christ Vega roll-overs bij Vermeulen

Meer info: 
Christ Autowasinstallaties BV 
Tel.: (013) 543 54 33 
www.christ-ag.com


