
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání: tlačítka 

start/stop, možnost výběru ze 4 teplot. 

Rychlosti žehlení jsou přednastavené a nelze je měnit. 
 

Minimální zátěž na prostor: úspora místa, vhodný 

pro většinu prostorů. 

Ideální pro zpracování malého množství plochého 

prádla v podnicích – restaurace, penziony, hostely… 
 

Kvalitní žehlicí pásy Nomex – odolné vůči vysokým 

teplotám. 

Vnější panely jsou z šedého poplastovaného plechu, 

horní panel je z nerezové oceli. 

Koryto je z hliníku s povrchovou úpravou proti oxidaci. 

  

Velký prostor pro kontakt válce s prádlem 

Oddálení koryta ovládáno nožním pedálem. 

Dva dostupné modely: standardní válec s bavlněným 

polyesterovým potahem, nebo válec s vysoce 

kvalitním potahem nomex. 

 

Jednoduchá instalace: vyžaduje pouze elektrické 

připojení. 

Snadný servisní přístup ke komponentům na obou 

stranách stroje. 

 

Doporučujeme žehlit rovné prádlo s maximálním 

množstvím vlhkosti 20 % vysušené z bubnového sušiče. 

Přední podávání i přední vrácení prádla. 

Průměr válce ø180 mm. 

Pracovní šířky válce: 1000 a 1200 mm  

Elektrický ohřev. 

Schváleno CE. 
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01. Elektrické připojení 

 
 

TECHNICKÁ  DATA JEDNOTKY PR-1018 PR-1218 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Teoretická produkce * Kg/h 15 20 

Ø válce mm 180 180 

Pracovní šířka válce mm 1.000 1.200 

Rychlost žehlení mt/min 2,02 2,02 

Elektronické vládání - Ano Ano 

Oddálení žehlicího koryta - Manuální - pedálem Manuální - pedálem 

NAPÁJENÍ 

Topný výkon Kw 3,3 4 

Výkon motoru válce Kw 0,029 0,029 

Celkový elektrický výkon Kw 3,329 4,029 

PŘIPOJENÍ   ELEKTRICKÉ ELEKTRICKÉ 

Tension 230V - I + N + T N° x mm²/A 3 x 2,5 / 16A 3 x 4 / 20A 

Tension 400V - III + N + T N° x mm²/A - - 

ROZMĚRY / ROZMĚRY BALENÍ 

Šířka / šířka balení mm 1.370 / 1.490 1.570 / 1.690 

Hloubka / hloubka balení mm 400 / 540 400 / 540 

Výška / výška balení mm 952/ 1.130 952 / 1.130 

Hmotnost / hmotnost balení Kg 80 / 100 90 / 110 

Objem / objem balení m3 0,52 / 0,91 0,597 / 1,03 

OSTATNÍ 

Úroveň hluku dB 55 55 

*20 %-25 % vlhkosti. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PR-1018 

A B C D E F 

1.370 1.000 400 955 60 35 

PR-1218 1.570 1.200 400 955 60 35 

 

Za chyby vzniklé v tisku neručíme. Vyhrazujeme si právo na změny v technickém listě. 


