
Ιµάντες σιδερώµατος
κυλίνδρων διαφόρων 
τύπων Nomex, 220 C
Nomex/Polyester.

 

Επενδύσεις κυλίνδρων

Υφασµα και κάλυµα 
για σιδερωτήρια,
σε ποικιλία διαστάσεων 
από Nomex ή Polyester.

Υλικά καθαρισµού 

XLarge 3
Η σειρά ''XLarge'' (uFFS) της UniMac αποτελείται από επαγγελµατικά 
σιδερωτήρια θερµαινόµενης λεκάνης, εξοπλισµένα µε αυτόµατο σύστηµα τροφοδοσίας, 
διπλώµατος και στοίβαξης του ιµατισµού. Το µήκος τους κυµαίνεται από 2,00 έως 3,30 µέτρα 
και η διάµετρος του κυλίνδρου από 50 έως 80 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να τροφοδοτεί, να στεγνώνει, να σιδερώνει, να διπλώνει και να στοιβάζει ταυτόχρονα τον ιµατισµό, όπως 
σεντόνια µαξιλαροθήκες και τραπεζοµάντιλα, ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο ξενοδοχειακών µονάδων, µεσαίας και 
µεγάλης δυναµικότητας, όσο και εκείνες των βιοµηχανικών πλυντηρίων.

Επίσης, ανάλογα µε τον τρόπο θέρµανσης που θα επιλέξετε (ηλεκτρική, αερίου ή ατµού) και χάρη στους ιµάντες τροφοδοσίας 
ιµατισµού, σας δίνεται η δυνατότητα να µεγιστοποιήσετε την παραγωγή σας ανά ώρα, η οποία κυµαίνεται έως και 
200 διπλωµένα σεντόνια ανά ώρα.

Γιατί να την επιλέξετε; 

Επειδή, το προεγκατεστηµένο σύστηµα τροφοδοσίας ιµατισµού που διαθέτει το σιδερωτήριο, απαιτεί ένα και µοναδικό άτοµο 
για το χειρισµό του.  
Επειδή, το µοναδικό σύστηµα θέρµανσης (µέσω διαθερµικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερµοκρασία σε όλη 
την επιφάνεια της λεκάνης.
Επειδή, ο ειδικά σχεδιασµένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώµατος, µεγιστοποιεί την απορρόφηση υγρασίας και εξασφαλίζει 
άψογο και οµοιόµορφο στέγνωµα του ιµατισµού σας.
Επειδή, ο κύλινδρος σιδερώµατος, επενδυµένος µε ελατήρια Spring Press, προσφέρει ελεγχόµενο πάτηµα και τέλειο σιδέρωµα.
 
και τέλος… 
Επειδή, το αυτόµατο σύστηµα διπλώµατος και στοίβαξης, µειώνει δραστικά τόσο τα εργατικά όσο και τα λειτουργικά έξοδα. 

Ελατηριωτή επένδυση 
κυλίνδρων σιδερώµατος.

Επαγγελµατικά σιδερωτήρια θερµαινόµενης 
λεκάνης µε τροφοδοτική & διπλωτική

µηχανή διαµέτρου 80 εκατοστών.

Ωφέλιµο µήκος σιδερώµατος (m)
∆ιάµετρος κυλίνδρου σιδερώµατος (cm)

Control
Απορρόφηση | inverter

Απόδοση σε κιλά/h - µε υγρασία  (50% | 45% | 25%)
Έξοδος ιµατισµού

Βάθος (mm)
Πλάτος (mm)

Ύψος (mm)
 Καθαρό βάρος (kg)

Θέρµανση 
Ηλεκτρική (Kw) | Αερίου (kcal) | Ατµού (kg)

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

2,50
80
Touch screen
std. | std.
200
Πίσω | Stacker
2480
4645
1605
2600

75 |  85.752 | 140
400/50-60/3 

3,00
80
Touch screen
std. | std.
230
Πίσω | Stacker
2480
5145
1605
3100

90 | 98.614 | 149
400/50-60/3 

3,30
80
Touch screen
std. | std.
250
Πίσω | Stacker
2480
5445
1605
3400

90 | 107.189| 162
400/50-60/3 


