БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ
ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС TECHNOMATIC
451A

ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС TECHNOMATIC
451A

Самые популярные модели поставляются с
универсальной формой для глажки. Для
обработки больших потоков однотипной одежды
(например, брюки) лучше подобрать
специальную гладильную поверхность, так как
правильная форма может существенно
увеличить производительность оборудования.

Найпопулярніші моделі постачаються з
універсальною формою для прасування. Для
обробки великих потоків однотипного одягу
(наприклад, брюки) краще підібрати спеціальну
прасувальну поверхню, оскыльки правильна форма
може істотно збільшити продуктивність
обладнання.

Серия TECNOMATIC разрабатывалась с целью
обеспечить высокое качество глажения,
надёжность, максимальную
производительность при минимальной нагрузке
на оператора. Это лучшее решение на рынке
Украины в соотношении цена-качествопроизводительность.

Серія TECNOMATIC розроблялася з метою
забезпечити високу якість прасування, надійність,
максимальну продуктивність при мінімальному
навантаженні на оператора. Це найкраще рішення
на ринку України в співвідношенні ціна-якістьпродуктивність.

ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС TECHNOMATIC
451V

ПРАСУВАЛЬНИЙ ПРЕС TECHNOMATIC
451V

Автономные гладильные прессы со встроенным
парогенератором.
Используются для глажения больших потоков
фасонных изделий в химчистках и прачечных.

Автономні прасувальні преси з вбудованим
парогенератором.
Використовуються для прасування великих потоків
фасонних виробів в хімчистках і пральнях.

Модель без встроенного парогенератора.
Подключается к внешнему источнику подачи
пара с максимальным давлением 5 бар.
Поставляется без встроенного всасывающего
вентилятора и воздушного компрессора. Так
же, как и на модели 451A, установлен
защитный барьер для безопасной работы
оператора.
Наши специалисты отдела продаж помогут
подобрать оптимальную форму гладильной
поверхности для Вашей прачечной и химчистки.

характеристики

электропитание
объём бойлера
мощность нагрева
потребление пара
мотор водяного насоса
вакуумный мотор
давление пара
давление сжатого воздуха
высота до гладильной плиты
габариты пресса
вес

Модель без вбудованого парогенератора.
Підключається до зовнішнього джерела подачі
пари з максимальним тиском 5 бар. Поставляється
без вбудованого всмоктуючого вентилятора і
повітряного компресора. Так само, як і на моделі
451A, встановлений захисний бар'єр для безпечної
роботи оператора.
Наші фахівці відділу продажів допоможуть
підібрати оптимальну форму прасувальної поверхні
для Вашої пральні та хімчистки.

451A

451V

380В/3ф+N+G/50Гц
23 л
12 кВт
0,5 кВт
0,375 кВт
5 бар
7 бар
1020 мм
1410x1300x1200 мм
350 кг

380В/3ф+N+G/50Гц
18-20 кг/ч
5 бар
7 бар
1020 мм
1410x1300x1200 мм
280 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОСТАВКИ
Педаль вытяжки нижней подушки
Продув нижней подушки сжатым воздухом
Вытяжной вентилятор, встроенный в раму пресса для 451V
15 кВт или 18 кВт нагревательный элемент парогенератора
Верхняя гладильная поверхность из полированной нержавеющей
стали, без пара
Верхняя прямоугольная гладильная поверхность из полированной
нержавеющей стали
Электропаровой утюг с подставкой и системой безопасности
Паровой/воздушный пистолет

группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД
ул. Николая Лебедева, 4/39-А, офис 384
Киев, 02094, УКРАИНА
Тел. +38(044) 2239063
e-mail: info@stirka.in.ua Интернет: www.stirka.in.ua

характеристики

електроживлення
об’єм бойлера
потужність нагріву
споживання пари
мотор водяного насоса
вакуумний мотор
тиск пари
тиск стисненого повітря
висота до прасувальної плити
габарити преса
вага

ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПОСТАЧАННЯ
Педаль витяжки нижньої подушки
Продув нижньої подушки стиснутим повітрям
Витяжний вентилятор, вбудований до рами преса для 451V
15 кВт або 18 кВт нагрівальний елемент парогенератора
Верхня прасувальна поверхня з полірованої нержавіючої стали, без
пари
Верхня прямокутна прасувальна поверхня з полірованої
нержавіючої стали
Електропарова праска с підставкою та системою безпеки
Паровий/повітряний пістолет

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
вул. Миколи Лебедєва, 4/39-А, офіс 384
КиЇв, 02094, УКРАЇНА
Тел. +38(044) 2239063
e-mail: info@stirka.in.ua Інтернет: www.stirka.in.ua

