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Maşini pentru spălare uscată – spălare ecologică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelele LT2 sunt maşini ecologice de spălat uscat „Dry cleaning” ce folosesc ca solvenţi de curăţare 

perclor – etilenă. Sunt maşini special construite pentru a obţine un rezultat excelent al spălării cu un 

cost al ciclului de spălare redus, o întreţinere uşoară a maşinii şi care să respecte cu sticteţe normele 

de mediu în vigoare. Maşinile beneficiază de un control precis al parametrilor de spălare, datorită 

microprocesorului încorporat, uşor de folosit şi care asigură o monitorizare constantă a ciclului de 

spălare. 

 
Caracteristici tehnice: 
* încălzire electrică, cu alimentare la 380V; 

* circuit închis pentru solventul de spălare cu pompe de circulaţie pentru solvetul cald; 

* 2 rezervoare filtrante cu funcţie complet automată de auto-curăţire; 

* un filtru ecologic cu auto-curăţire; 

* valvă pentru reducerea consului de apă; 

* distilare continuă sau programabilă a solventului de spălare; 

* prevăzute cu INVERTER  - sistem de creştere graduală a vitezei  

* pompă de evacuare cu amorsare automată; 

* distribuitor pentru soluţia de curăţare; 

* filtru dublu de aer; 

* control digital al temperaturii aerului; 

* mecanismul de blocare a hubloului corespunde celor mai stricte norme de siguranţă şi datorită 

diametrului de 500mm permite o manevrare uşoară a produselor de spălat; 

 

 

Model: 15 LT2 
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Date tehnice U.M. ECO 15 LT2 

Capacitate de spalare kg 15 

Diametru tambur mm 800 

Adâncime tambur mm 560 

Volum tambur litri 285 

Diametrul de încărcare mm 500 

Capacitate rezervor 1 litri 85 

Capacitate rezervor 2 litri 205 

Capacitatea distilatorului litri 145 

Racord apă ф 3/4" 

Consum aer comprimat m
3
/h 0,8 

Puterea absorbită Kw 16 

Alimentare electrică V 380 

Puterea generatorului de abur kg/h 40 

Dimensiuni de gabarit mm 1650x1460x2005 

 

 

 

 


