
Stroje pro chemické čištění oděvů

Čistírenský stroj RENZACCI PROGRESS CLUB 30 Xtreme, náplň 11 – 12 kg

Stroj pro chemické čištění oděvů RENZACCI Progress Club 30 Xtreme je určen pro provoz v malých čistírenských
provozech. Stroj je vybaven velkým vícejazyčným 3D multigrafickým displejem s počítačem i-Brain s dotykovou
obrazovkou, s ochranou proti vlhkým prstům s možností používat téměř nekonečné řady programů a podprogramů
ke  zpracování  jakéhokoli  druhu  oděvu.  Obrazovka  s  ultra  posíleným  rozlišením  a  TFT  ochranou.  Spotřeba
perchloretylenu odpovídá nejpřísnějším normám a stroje RENZACCI snižují tento parametr k nulovým hodnotám.

Technické parametry Progress Club 30 Xtreme
Náplň 1 šarže kg 11 – 12             - ventilátor kW 0,75

Buben - průměr mm 725             - čerpadlo kW 0,55

           - hloubka mm 533             - filtr kW 0,25

           - obsah dm3 220 Chladicí kompresor kW 2

Otáčky bubnu - čištění ot./min. 30-60 Rozměry - šířka mm 1 000

                       - odstředění ot./min. 530                - hloubka mm 1 900

Průměr vkládacích dveří mm 510                - výška mm 1 950

Plocha nylonového filtru m2 3 Hmotnost kg 1250

Destilátor litr 90 Přípojky - přívod vody palec 1/2

Nádrže - nádoba č. 1 litr 115               - výpusť vody palec 1/2

            - nádoba č. 2 litr 70               - min. tlak vody bar 1,5

Příkon – parní provedení kW 4               - přívod páry palec 1/2

       - elektrické provedení kW 10               - výpusť páry palec 1/2

Motory - praní a odstředění kW 1,1 Tlak vzduchu bar 4,5

Popis, hmotnost, rozměry, obrázky a barvy nejsou závazné. Nadstandardní vybavení stroje podle dohody.

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




	Čistírenský stroj RENZACCI PROGRESS CLUB 30 Xtreme, náplň 11 – 12 kg

