
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ MISTRAL 
Предназначен для финишной 
обработки пальто, пиджаков, курток, 
верхней спецодежды и др. 

Модельный ряд представлен 
пароманекенами: с подачей пара из 
внешнего источника (5 бар), со 
встроенным парогенератором (9л; 7,5 
кВт), с ручным или пневматическим 
управлением. Высота гладильного 
устройства выбирается при заказе - 
130 см или 150 см.  

MISTRAL укомплектован вакуумным 
мотором мощностью 0,75 кВт или
1,125 кВт. Электронная панель 
управления позволяет 
запрограммировать таймер на подачу 
пара и воздуха в зависимости от типа 
изделия, вида текстиля и желаемой 
интенсивности влажно-тепловой 
обработки. Все модели 
укомплектованы необходимыми 
растяжителями и зажимами. 

Особенность пневматической модели 
- автоматическое растяжение «вверх - 
в стороны» при помощи специальных 
зажимов, которое обеспечивает 
натяжение и возврат рукава в 
исходное положение. Пневматические 
зажимы также программируются 
через таймер на панели управления. 

Пароманекены с внешней подачей 
пара нуждаются в подключении к 
источнику сжатого воздуха.

ПАРОМАНЕКЕН ДЛЯ 
ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ MISTRAL  
Призначений для фінішної обробки 
пальто, піджаків, курток, верхнього 
спецодягу тощо. 

Модельний ряд представлений 
пароманекенами: з подачею пара із 
зовнішнього джерела (5 бар), з 
вбудованим парогенератором (9л; 7,5 
кВт), з ручним або пневматичним 
управлінням. Висота гладильного 
пристрою вибирається при замовленні 
- 130 см або 150 см. 

MISTRAL укомплектований вакуумним 
мотором потужністю 0,75 кВт або 
1,125 кВт. Електронна панель 
управління дозволяє запрограмувати 
таймер на подачу пари і повітря в 
залежності від типу виробу, виду 
текстилю та бажаної інтенсивності 
волого-теплової обробки. Всі моделі 
укомплектовані необхідними 
розтягувачами і зажимами. 

Особливість пневматичної моделі - 
автоматичне розтягнення «вгору - в 
сторони» за допомогою спеціальних 
затискачів, яке забезпечує натяг і 
повернення рукава у вихідне 
положення. Пневматичні затискачі 
також програмуються через таймер на 
панелі управління. 

Пароманекени із зовнішньою подачею 
пари потребують підключення до 
джерела стисненого повітря.

характеристики MISTRAL 30A MISTRAL 30V MISTRAL 31V характеристики 
электропитание 380В/3ф+N+G/50Гц 380В/3ф+N+G/50Гц 380В/3ф+N+G/50Гц електроживлення 
объём бойлера 19 л - - об’єм бойлера 

мощность нагрева 7,5 кВт - - потужність нагріву 
мотор водяного насоса 0,5 кВт - - мотор водяного насоса 

мотор вентилятора 0,75 кВт 1,125 кВт 1,125 кВт мотор вентилятора 
подвод воды 1/2" - - підвід води 
подвод пара - 1/2" 1/2" підвід пари 

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

вес 150 кг 110 кг 140 кг вага 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ 

ТЭН 10 или 12 кВт + - - ТЕН 10 або 12 кВт 
паровой пистолет + + + паровий пістолет 

водяной пистолет-
распрыскиватель + + + водяний пістолет-

розприскувач 
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