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Eπαγγελματικά Πλυντήρια

για μονάδες με μικρές απαιτήσεις
 μικρής χωρητικότητας

Τεχνολογία εξισορρόπησης κατανέμοντας συμμετρικά 

το φορτίο για αδιάκοπη λειτουργία πλυσίματος.

Αύξηση της ταχύτητας περιστροφής στα 180 

G-Force ξεπερνώντας τις 710 στροφές, 

μεγιστοποιώντας την απομάκρυνση της υγρασίας 

εξασφαλίζοντας τη μείωση στο χρόνο στεγνώματος.

Αυξημένη χωρητικότητα με ελεγχόμενα επίπεδα 

νερού μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

Διαθέτει 3 θήκες για την υποδοχή καθαριστικών προϊόντων.

(απορρυπαντικού, λευκαντικού, μαλακτικού)

Αυτόματο σύστημα εξισορρόπησης

Απόδοση

Οικονομία

Εργονομία
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* With leveling legs turned into base.

Διαστάσεις & προδιαγραφές
Τύπος

1/2  -  0,37 (2 speed )

kW

Παροχές νερού mm / in

Εξαγωγή mm

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο

230/50/1 - 10A
120/60/1 - 10A 

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm 650 x 711 x 1092

Καθαρό βάρος kg 82

88

mm 699 x 762 x 1124

Πλυντήριο - Top Load (Extra Capacity)

Ισχύς μοτέρ

Ισχύς ηλεκτρικών αντιστάσεων

HP / kW

-

Πλαίσιο / κάδος Porcelain finish / ανοξείδωτο ατσάλι

Ταχύτητα στυψίματος RPM / G factor 710 (473) / 180

Ζεστού (19) 3/4 & Κρύου  (19) 3/4

40 μέσω αντλίας 

lt. 92

Ηλεκτρική παροχή

Μεικτό βάρος kg

Διαστάσεις κιβωτίου (Υ x Π x Β)

Χωρητικότητα lt./ kg. 95 / 10

Προγράμματα / Control

Χρώμα

θερμοκρασίας και γρήγοροι κύκλοι πλύσης

 
Models Equipped With Drain Hose

Eπαγγελματικά Πλυντήρια 

για μονάδες με μικρές απαιτήσεις
 μικρής χωρητικότητας

volts

Φαβιέρου 11 & Χλόης 71

Μεταμόρφωση, Αττικής

t.: (+30) 210.8647.555

f.: (+30) 210.8642.037
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230/60/1 - 10A 

For the most accurate information, the installation guide should be used for all design and construction purposes. Due to continuous 

product improvements, design and specifications subject to change without notice. The quality management system Ripon facility 

has been registered to ISO 9001:2008.

6  / E-mech / Επιλογές: Πρόπλυσης, κυρίως πλύσης, αριθμό ξεβγαλμάτων, 

Heavy Duty,  Normal Eco, Perm Press,  Delicate, Rinse and Spin,  Spin Only 


