
Στεγνωτήρια 
μικρής χωρητικότητας

Χρόνος και ευελιξία 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Aξιόπιστη κατασκευή
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Control
Πλάτος (mm)
Βάθος (mm)
Υψος (mm)

Χωρητικότητα (kg/lt.)
Θερμοκρασίες 

Κύκλοι
Χρόνος κύκλου

Συνδεση με PC | Pda
Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Καθαρό βάρος (kg)

Ε-mech | Quantum
683
711
1092
10 | 201

o0  70  C
4 (προγραμματιζόμενοι)
10  60 λεπτά
USB | IR
230-400/50-60/1-3 (16-25A)
61

Χωρητικότητα: 10 kg.

Η σειρά στεγνωτηρίων μικρής χωρητικότητας της Speed Queen, με ικανότητα στεγνώματος 10 κιλών 
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματικών χώρων των οποίων οι περιορισμένες υποδομές 
και ο χώρος των εγκαταστάσεών τους, δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση μεγάλης χωρητικότητας στεγνωτηρίων.

Τουριστικά καταλύματα (έως 30 κλίνες), κομμωτήρια/Spa, καθαριστήρια/πλυντήρια και ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
είναι μερικοί από τους πελάτες μας που εμπιστεύονται την αξιοπιστία των μηχανημάτων της εταιρίας Speed Queen.

Με την ίδια αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των μεγαλύτερων μοντέλων μας, καθώς και την εγγύηση της
Alliance Laundry Systems, η σειρά light commercial ικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό επαγγελματία.

Με μηχανικό ή ηλεκτρονικό προγραμματιστή, ο χρόνος στεγνώματος ελέγχεται απόλυτα καθ' όλη την διάρκεια 
λειτουργίας. Χάρη στον μεγάλο σε όγκο κάδο του, επιτυγχάνεται γρήγορο αποτέλεσμα ενώ το σύστημα 
ξετσαλακώματος των υφασμάτων, μειώνει δραστικά τον χρόνο σιδερώματος. 

Οι τελευταίας τεχνολογίας αισθητήρες υγρασίας αναγκάζουν το στεγνωτήριο να διακόψει την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, στην περίπτωση που το φορτίο έχει στεγνώσει νωρίτερα από τον χρόνο που έχετε 
ήδη προγραμματίσει. Έτσι επιτυγχάνετε  εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και ταχύτερη και αποδοτικότερη 
ροή της εργασίας σας.

Ο γαλβανισμένος κάδος και το επισμαλτωμένο πλαίσιό του, που διατείθονται και σε ανοξείδωτη κατασκευή, 
το κάνουν εξαιρετικά ανθεκτικό στη σκουριά αποτρέποντας οποιαδήποτε φθορά.
Τέλος, η ειδικά σχεδιασμένη πόρτα του επιτρέπει το άνετο φόρτωμά του, ενώ ο επιλογέας θερμοκρασίας 
επιτρέπει την χρήση του ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του στεγνωτηρίου και η άμεση ανταπόκριση του τμήματος 
ανταλακτικών και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας ,καθιστούν το service καθώς 
και τον έλεγχο του, γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό ακόμα και από τον ίδιο 
τον χειριστή (έπειτα από συμβουλη εξουσιοδοτημένου τεχνικού).  

Εγγύηση τριών ετών καλυπτει το στεγνωτήριο, εφόσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα ή ελαττωματικό 
ανταλλακτικό που απαγορεύει την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος.
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