
Průmyslové prací stroje 
 

Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS-6023 na 25 kg prádla  
 
Kapacita náplně 25 kg suchého prádla, poměr plnění 1:9. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací pro-
středky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač. 
Robustní a dlouhodobě odolná konstrukce charakterizující stroje GIRBAU. Všechny části stroje přicházející do 
styku s prádlem jsou v nerezovém provedení. 
 
MDS (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem. 
Aquamixer – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností teploty lázně. 
GDRIVE – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání 
                 náplně bubnu a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček. 
Verze řídicího programátoru: 
LOGI – standardní mikroprocesor s 8 pevně nastavenými programy, přizpůsobenými různým druhům prádla, 
COIN – mincovní mechanismus pro samoobslužný provoz stroje se 4 programy, 
INTELI – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů. 
 

Technické parametry HS-6023 
Kapacita prádla kg 25 
Poměr plnění   1:9  
Buben - průměr mm 740 

           - hloubka mm 530 
           - objem dm3 228 
Hmotnost - netto kg 726 
                - brutto kg 765 
Výška mm 1 470 
Šířka mm 1 000 
Hloubka mm 1 240 
Plnicí otvor Ø mm 400 

Dvířka od podlahy mm 535 

Rychlost praní LOGI, COIN ot./ min. 43 
Rychlost praní INTELI ot./ min. 22-43 
Rychlost odstředění 
LOGI, COIN ot./ min. 330,525, 

725,920 
Rychlost odstředění 
INTELI ot./ min. 330-920 

dle nastavení 
Faktor G  351 
Průměr odpadu výpusť palec 3 
Průměr přívodu vody palec 3/4 
Průměr přívodu páry palec 1/2 
Tlak bar 2-6 
Příkon motoru kW 2,5 
Elektrické topení 230 V kW 19,5 nebo 12 
Napětí V 400 

*kapacita náplně počítá s poměrem plnění 1/9 (na každých 9 dm3 1 kg prádla) 
 

 

KOVOSLUŽBA OTS, a. s. 
OTS Čistírenská a prádelenská zařízení 
Tovačovského 2/92, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
tel. 222 519 595, 222 519 605, fax 222 519 608 
přímý tel. 222 518 616, 603 163 148 
e-mail cistirnyap@kovosluzbaots.cz 
www.kovosluzbaots.cz 

 

 


