
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ БРЮК 
TOP JET 
Этот паровой манекен предназначен 
для финишной обработки брюк, 
слаксов, джинсов и др. 

Все модели работают с подачей пара 
из внешнего источника (5 бар). При 
беспрерывной эксплуатации 
потребление пара составляет 25-30 
кг/час.  

TOP JET укомплектован мотором 
вентилятора мощностью 1,125 кВт. 

Полное программирование всех 
функций обеспечивается  панелью 
управления. Например, здесь можно 
запрограммировать таймер на подачу 
пара и воздуха в зависимости от типа 
изделия, вида текстиля и желаемой 
интенсивности влажно-тепловой 
обработки. 

Модель 33 оборудована обычными 
заплечиками, простым передним 
давлением на пояс и стандартным 
натяжителем брючин. 

На модели 33-S установлено 
устройство для натяжения брючин без 
растяжения,  особым передним 
давлением на пояс и стандартным 
натяжителем штанин. 

Все модели нуждаются в подключении 
к источнику сжатого воздуха.

ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ БРЮК 
TOP JET  
Цей парової манекен призначений для 
фінішної обробки брюк, слаксів, 
джинсів та ін. 

Всі моделі працюють з подачею пара 
із зовнішнього джерела (5 бар). При 
безперервній експлуатації 
споживання пари складає 25-30 кг/ 
год. 

TOP JET укомплектовано мотором 
вентилятора потужністю 1,125 кВт. 

Повне програмування всіх функцій 
забезпечується панеллю керування. 
Наприклад, тут можна запрограмувати 
таймер на подачу пари і повітря в 
залежності від типу виробу, виду 
текстилю та бажаної інтенсивності 
волого-теплової обробки. 

Модель 33 обладнана звичайними 
заплічниками, простим переднім 
тиском на пояс і стандартним 
натягувачем штанин. 

На моделі 33-S встановлено пристрій 
для натягування штанин без 
розтягування, особливим переднім 
тиском на пояс і стандартним 
натягувачем штанин. 

Всі моделі потребують підключення 
до джерела стисненого повітря.

характеристики TOP JET характеристики 
электропитание 380В/3ф+N+G/50Гц електроживлення 

мотор вентилятора 1,125 кВт мотор вентилятора 
подвод пара 1/2" підвід пари 

давление пара 5 бар тиск пари 
давление воздуха 6 бар тиск повітря 

габариты 400x1050x2080 мм габарити 
давление воздуха 6 бар тиск повітря 

вес 180 кг вага 

смотрите TOP JET видео на 
дивиться TOP JET відео на 

группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД 
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