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Maşini de uscat de capacitate medie 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici tehnice: 
* micropocesor programabil  – aveţi posibilitatea de a programa şi memora până la  

10 de programe, precum şi de a programa şi controla toate funcţiile şi parametrii  

de lucru; 

* diametrul mare a gurii de evacuare face a umiditatea să fie eliminată mult mai uşor; 

* toate modelel prevăzute cu INVERTER  - sistem de creştere graduală a vitezei; 

* buton pentru oprire de urgenta; 

* cuva, suportul cuvei, părţile exterioare şi partea de structură a maşinii sunt confecţionate din inox 

(tip 18/10 AISI 304), iar părţile metalice şi fontă au aplicate tratamente speciale anti-coroziune; 

* mecanismul de blocare a hubloului corespunde celor mai stricte norme de siguranţă, fiind protejată 

de un senzor electromagnetic, ce opreşte instantaneu maşina, în cazul unei deschideri accidentale a 

hubloului; 

* dotate cu filtru acumularea impurităţilor, de capacitate mărită şi simplu de curăţat; 

* controlul temperaturii şi a timpului de uscare; 

* dispaly digital pentru temperatură, a timpului de uscare şi ciclului de uscare; 

* ciclu final pentru răcire; 

 

 

Model 
Capaciate 

kg 
Tip control 

SR/E – 13 MP 13 Microprocesor 

SR/E – 23 MP 23 Microprocesor 

Modelele SR/E sunt dotate standard cu sistem 

de inversare a mişcării de rotaţie si sistem anti-

cute, astfel eliminându-se riscul de aglomerare, 

încâlcire şi cutare a produselor din uscător. Model: SR/E – 13MP, SR/E – 23MP 
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Date tehnice U.M. SR/E  - 13 MP SR/E  - 23 MP 

Capacitatea kg 16,5 23 

Volumul tamburului litri 330 575 

Diametrul tamburului mm 750 855 

Adâncimea tamburului mm 746 905 

Diametrul de încărcare mm 574 574 

Puterea absorbită kW 18 30 

Dimensiuni de gabarit mm 785x1127x1665 890x1330x1781 

Distanţa faţă de zid – spate mm 400 400 

Distanţa faţă de zid - lateral mm 100 100 

 

 

 

 

 


