
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 

XX-L
Η σειρά ''XXLarge'' της Lapauw αποτελείται από επαγγελµατικά σιδερωτήρια θερµαινόµενης λεκάνης, εξοπλισµένα µε αυτόµατο σύστηµα 
τροφοδοσίας, µονού, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου. Το µήκος τους κυµαίνεται από 2,70 έως 4,00 µέτρα και η διάµετρος του κυλίνδρου 
από 60 έως 160 εκατοστά.

Χάρη στη δυνατότητα να στεγνώνει και να σιδερώνει ταυτόχρονα τον ιµατισµό, όπως σεντόνια µαξιλαροθήκες και 
τραπεζοµάντιλα, ικανοποιεί απαιτήσεις βιοµηχανικών πλυντηρίων, νοσοκοµείων/µαιευτηρίων και 
ξενοδοχειακών µονάδων µεγάλης δυναµικότητας.

Η σειρά XXLarge 2 αποτελείται από επαγγελµατικά σιδερωτήρια ωφέλιµου πλάτους σιδερώµατος 2,70 - 3,00 και 
3,30 µέτρων και διαµέτρου 80 εκατοστών, διπλού ή τριπλού κυλίνδρου, µε απόδοση από 432 έως 716 κιλά ανά ώρα. 

Το µοναδικό σύστηµα θέρµανσης (µέσω διαθερµικού λαδιού) εξασφαλίζει πάντα σταθερή θερµοκρασία σε όλη την επιφάνεια 
της λεκάνης, διασφαλίζοντάς σας αύξηση της παραγωγής κατά 20%. Επίσης ανάλογα µε το µοντέλο που θα επιλέξετε 
(δύο ή τριών κυλίνδρων) έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε την θερµοκρασία κάθε κυλίνδρου ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα την 
µείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%.

O ειδικά σχεδιασµένος διάτρητος κύλινδρος σιδερώµατος, κατασκευαστικά εξοπλισµένος µε κωνικά ελατήρια, µεγιστοποιεί την 
απορρόφηση υγρασίας και προσφέρει άψογο στέγνωµα και τέλειο σιδέρωµα του ιµατισµού σας. 

Επιπλέον, σε συνεργασία µε τη διπλωτική µηχανή που µπορεί να προσαρµοστεί, εκµηδενίζετε τόσο το χρόνο διπλώµατος 
όσο και τα λειτουργικά και εργατικά έξοδα.

Επαγγελµατικά σιδερωτήρια θερµαινόµενης λεκάνης  
µεγάλης παραγωγής  2,70 - 3,00 και 3,30 µέτρων

 & διαµέτρου 80 εκατοστών.

arge 2

Ιµάντες αντιολίσθησης

∆ιάµετρος κυλίνδρου σιδερώµατος (cm)
Αριθµός κυλίνδρων

Ωφέλιµο µήκος σιδερώµατος (m)
Απορρόφηση | inverter

Απόδοση σε κιλά/h - µε υγρασία (50% )
Ταχύτητα σιδερώµατος (m/min.)

Πλάτος (mm)
Βάθος (mm)
Ύψος (mm)

 Καθαρό βάρος (kg)

80
2
2,70 | 3,00 |3,30
std. | std.
432 | 460 |500
5,5  - 22 / 30
3955 | 4255 | 4555
2860 | 2860 | 2860
1520 | 1520 | 1520
4800 | 5600 | 6400

80
3
2,70 | 3,00 | 3,30
std. | std.
648  | 676 | 716
8,0  - 32 / 44
3955 | 4255 | 4555
4120 | 4120 | 4120
1520 | 1520 | 1520
7300 | 8100 | 8900 


