Strykeruller

Line 6000 strykeruller
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Uanstrengt etterbehandling vi gjør det enkelt for deg
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Du
snakker...
Perfekt strøket vask er alltid vår prioritet.
Siden hygiene er det vi tenker mest på,
kan produktiviteten være en utfordring
og vi kan ikke fire på kompromissene.
Vi ser etter en som kan hjelpe oss med
å holde tritt når arbeidsbelastningen
er høy: vi trenger en som er enkel i bruk,
som hjelper oss med å spare tid, slik
at forretningen blomstrer. Kan dere
garantere alt dette og opprettholde
løftet om at kvaliteten kommer først?

...vi lytter
Vi har utviklet et bredt utvalg som tilbyr deg mange forskjellige løsninger. Med våre
pålitelige og fleksible løsninger kan vi møte de fleste behov kundene våre måtte ha.
Produktene er intuitivt og ergonomisk designet for å skape et uanstrengt arbeidsmiljø.
Å levere perfekt stryket tøy og sikre de høyeste hygienestandardene er din oppgave, mens
vår er å lage det aller beste innen profesjonelt utstyr - vi kommer ikke til å svikte deg.
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Sertifisert ergonomi

Optimal produktivitet

Reduserer arbeidsmengde
og stress, er intuitiv og
brukervennlig

Strålende resultater
med optimaliserte
bemanningskostnader samtidig
som høye hygienestandarder
opprettholdes

Full fleksibilitet

Utprøvd og testet
varighet

Mange ulike løsninger
designet for dine behov

Konsistente resultater uten
avbrudd
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Veien til den
beste løsningen
Å velge den riktige strykerullen for din bedrift krever at du tenker fremover og har den
riktige strategien. Planlegging er viktig for å maksimere avkastningen på investeringen
din og opprettholde en optimal og flytende arbeidsstrøm. Electrolux Professional er
ved din side for å evaluere den beste løsningen for din bedrift.

Sørg for å skaffe
deg riktig kunnskap
og gjør en grundig
planlegging for å
finne den optimale
løsningen.

Ha kunnskap om bedriften din
Det første trinnet er å se det store bildet
og spørre deg selv om bedriften din er
liten eller stor. Hvor mange kilo sengetøy
skal strykes pr. uke? Hva er maksimal
tilgjengelig arbeidstid og energi? Prøv
å se hvordan bedriften din ser ut tre år
frem i tid.

Ha kunnskap om vasketøyet
og prosessen din
Vit hvor stor plass
du har til rådighet
Beregnet vaskerom er nøkkelen
for å sikre produktiviteten dag
etter dag. På denne måten kan du
velge den perfekte løsningen for
deg og det best egnede antallet
operatører for din bedrift.

Ha kunnskap om
driftskostnadene
i bedriften
Det er viktig å holde oversikt over
driftskostnadene for en sunn
forretning. Ha god kjennskap til
arbeidskostnader og bedriften.

Når du kjenner tekstilene dine (f.eks.
bomull, polyester osv.), må du ta
med i betraktningen de forskjellige
dimensjonene (f.eks. laken, duker,
dynetrekk osv.), vannets ulike
fordampningstider og prosessen
din (vaskes det i en høyt- eller
normalsentrifugerende maskin). Dette
vil kunne gjøre deg i stand til å velge
den optimale løsningen som garanterer
maksimal hygiene og topp strykekvalitet
på stoffet.

Ha kunnskap om
arbeidsstrømmen din,
kjenn til ergonomien din
Desto lettere vasketøyet blir
unnagjort, desto mer ergonomisk er
arbeidsplassen for operatørene dine.
En sikker måte å holde sykefraværet
på det laveste og de ansattes helse
og innsatsvilje på topp.

60 års erfaring med å lage og levere profesjonelle
strykeruller til markedet. Ditt valg i trygge hender
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Vi tar høyde for
dine ulike behov
for og alltid
kunne tilby deg
den best egnede
strykerullen

60 års erfaring med å utvikle og levere
produkter til våre kunder over hele
verden er grunnlaget for utviklingen av
Line 6000 strykeruller.

7 ulike plattformer, 5 ulike lengder
og mange flere valg er nå tilgjengelig
for deg.

Utmating i front eller bak?
Hva passer best i dine lokaler?

Perfekt for maksimal
produksjon når plassen er
begrenset
FORDELER:
•
•
•
•

Perfekt for små steder
Designet for montering mot vegg
Ideell for sengetøy, kjøkkenhåndklær, putevar osv.
Kun en operatør avhengig av arbeidsmengden

ULEMPER:
• Produktiviteten er ikke optimal på grunn av samtidig
mating og henting
• Større risiko for å blande vått og tørt tøy
• Mindre tekstiler leveres ved strykerullens laveste nivå

Perfekt for best ergonomi og
optimal arbeidsflyt
FORDELER:
• Ergonomisk designet for opplærte operatører. Mer
plass å jobbe på ved mating eller mottak av laken
• Optimal produktivitet som spesialisert frontvendt
operatør som utelukkende fokuserer på mating
• Nystrøkne laken levert i ideell ergonomisk høyde

ULEMPER:
• Minst 2 operatører er obligatorisk, en for å mate,
en for å samle inn
• Mer plass er nødvendig ettersom operatørene står
bak.
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Ergonomi: ikke et valg,
men en nødvendighet
Ved å prosessere et gjennomsnitt på 600 laken daglig betyr dette at det blir
mange repetisjoner, derfor bidrar en brukervennlig og intuitiv løsning til å oppnå
best mulig resultat med minst mulig innsats fra operatørens side.

Pionerer innen
ergonomisertifisering
Våre strykeruller har fått den velrenommerte
4-stjernes godkjennelsen for den
internasjonale ergonomisertifiseringen.
Dette betyr at de er testet av brukeren for
å sikre at operatørene dine vil føle mindre
spenning og belastning, som resulterer i mer
harmonisk “fysiske og kognitiv samhandling”,
slik at de - og din virksomhet - kan trives.

Opplev

4-stjerners
Designet med tanke
på internasjonale
prestasjonsstandarder for å oppnå
høyeste nivå av sikkerhet og tekniske
sertifiseringer.
Påvist å redusere risikoen for
muskel- og skjelettsykdommer som
et resultat av kroppsanalyseforsøk
mens du bruker maskiner.

Ergonomiske inngrep kan redusere
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
(WMSD-er) med 59 %, med en gjennomsnittlig
reduksjon på 75 % i sykedager og en 25 %
økning av produktivitet.
Washington State Department of Labor & Industries

FØRST
i industrien
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Brukerapparat-synergi basert på
mange års testing av interaksjonen
med "ekte uavhengige brukere" * og
apparatet for å skape en intuitiv og
uanstrengt opplevelse.
360 ° menneskesentrert sertifisert
design som er kjernen i en streng
utviklingsprosess, hensyn til
brukerbehov og tilbakemeldinger
hele veien.

*anerkjent av folk utenfor storvask industrien

Designet ut fra
operatørenes behov
for optimal ytelse

Reduser operatørenes helserisiko,
gå for mer automasjon.
Som et resultat av studier utført av European
Certifying Institute "ErgoCert", har Electrolux
Professional laget en rekke testede automatiserte
systemer utviklet for å lette og forenkle
operatørens arbeidsmengde samt holde
produktiviteten konstant. Studier var basert på en
betydelig antropometrisk test av brukere (150-185
cm høyde).

Ergonomisk perfeksjon:
Optimalisert plassering av grensesnitt
Et resultat av dette er at operatørene
opplever betydelig mindre
nakkebevegelser ved en forbedret
plassering av programkontrollen.
Naturlig høyde på
innmatingsklemmene
Mating er nå mer komfortabel på
grunn av reduserte skulderløft.
Den mer naturlige plasseringen av
innmatingsklemmene betyr mindre
belastning eller skade på arm/skulder.
Ideell stablehøyde
Reduksjon i belastning av rygg takket
være en ny og forbedret stablehøyde.

Optimal intuitiv opplevelse - sertifisert grensesnitt

DX

180 °C

DIAMMS

6m/mn

469
NEXT

Digitalt grensesnitt

Clarus TS (kun for FFS-modeller)

• Unik kontrollenhet med 3 knapper
og 2 linjers infoskjerm
• Hastighet, temperatur og telleverk
er umiddelbart tilgjengelig på
skjermen
• Navigasjonen er intuitiv og
brukervennlig (Full Meny Guidet
oppsett)
• Dette grensesnittet har også
servicemodus for enklere
vedlikehold og service

• Det er et optimalt grensesnitt for å styre en strykerulle utstyrt med en
innmater, en lengdebretter, en tverrbretter og en stabler
• Denne interaktive kontrollen vil minimere opplæringskravene til
operatørene dine mens du optimaliserer produksjonen din ved at alle
hendelser ved maskinen vises i displayet
• For temperatur- og hastighetskontroll, kan strykerullen brukes enten i
manuell modus eller automatisk modus (DIAMMS-funksjonalitet)
• For bretting, kan det gjøres automatisk eller defineres via tilpassbare
programmer som inkluderer alle nødvendige parametere (hastighet,
temperatur, størrelse på brettelengden, størrelsen på tverrbretten,
antall elementer i stabelen og mer)
• Dette grensesnittet har mange tekniske undermenyer og tilgang til
statistikk/tilpasning og support for vedlikehold og service.
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Sertifisert hygiene for
perfekte resultater
Electrolux Professional lover: produktivitet og kvalitet der hygiene kommer først. Når
tekstiler kommer i direkte kontakt med huden kan du ikke ta noen sjanser. Hygiene
står alltid øverst på listen. Kundene dine vil føle forskjellen, og du vil kunne levere
produkter med god samvittighet.

Optimal rullehastighet betyr
maksimal hygiene og ytelse
Lakenfiberens natur, forholdet av resterende fuktighet,
vaskeprogrammet som er brukt og stoffets tykkelse
definerer strykerullens riktige hastighet - og garanterer
på den måten maksimal hygiene og perfekte resultater.
DIAMMSTM teknologi har blitt utviklet for å gjøre akkurat
dette, uten unntak.

Konsekvent perfeksjon med
DIAMMSTM

DIAMMS™ teknologi

Optimal produktivitet som et resultat av DIAMMS (Direct
Ironer Advanced Moisture Management System) teknologi.
Electrolux Professional har utviklet en strykerulle som
fungerer automatisk ved optimal hastighet mens den
håndterer fuktigheten i vasken din perfekt.

Hvordan fungerer det?
En sensor kommer i kontakt med fiberen som automatisk
regulerer sylinderhastigheten og garanterer derfor
perfekt tørre bakteriefrie laken (i samsvar med RABC
internasjonale standarder *) for hygienisk utmerkelse, hver
gang. Hvis den tilbakeholdte luftfuktigheten er for høy, vil en
spesifikk indikator på brukergrensesnittet lyse opp.
*fuktighetsnivå under 8 %

PATENTERT
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ENESTÅENDE
i industrien

Frisk og ren,
enestående hygiene
Alarm! Restfuktighet mer
enn 8 %? Ikke fra oss!
Garantert bakteriefrie laken takket være
indikatorlys som lar deg få vite om ditt laken
overskrider internasjonale standarder.

CMIS

**

Kontinuerlig
hygienekontroll for
ytterligere forsikring
Certus Management Information
SystemTM (CMIS)** tilbyr det høyeste
nivået av kontroll og sporbarhet ved
å overvåke og spore hvert trinn i
vaskeprosessen.
** ikke kompatibel med FFS-modellen

Bekymret for
produktiviteten?
Vi har ulike løsninger for å gjøre det
enda enklere: bare velg det som passer
dine behov best, det nye Feed Now
alternativet eller den unike DubixiumTM
løsningen.

Manuelt betjent
grunnversjon
Ingen automatisering,
krever mer enn en operatør.
Gjennomgående høye
resultater og optimal
produktivitet avhenger av
operatørenes ferdigheter og
effektivitet.

Feed
Now

For maksimal produktivitet bør en
strykerulle brukes under ideelle forhold:
bearbeiding av samme type tekstiler som
dekker mer enn 80 % av sylinderbredden
og riktig konstant hastighet. Dette unngår
overopphetede områder og tap av
varmekraften.
Men disse forholdene er sjeldne, så for
å forenkle bruken av strykerullen og
optimalisere ytelsen og strømforbruket,
har Electrolux Professional utviklet
spesifikke løsninger.

Intuitive operasjoner
for vedvarende
utmerkede
resultater

Optimaliser ytelsen på alle
måter takket være "Feed
Now" systemet med LED-lys
indikatorer. Operatørens
arbeid gjøres enkelt, vått
vasketøy mates inn i maskinen
når lyset blir grønt for å
indikere at varmen er ved
perfekt temperatur.
Når temperaturen synker, blir
lyset rødt og operatøren flytter
over til der indikatorlyset er
grønt. Perfekte resultater hver
gang.

Dubixium

+30 % ekstra
produktivitet
og unik ytelse

Ikke mer overoppheting, ikke
noe produksjonstap, takket være
“Dubixium™” sylinderen. Varmen
blir alltid jevnt fordelt over hele
strykerullens lengde ved hjelp av
en patentert termisk oljestrøm inne
i sylinderen. Ikke behov for damp
for strålende resultater.

ENESTÅENDE
i industrien

PATENTERT

Klar til å mate

Advarsel! Lav temperatur
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Mer automasjon, mindre
personalkostnader
Ekstra store tekstiler krever vanligvis ekstra hjelp og assistanse. Men ikke nå lenger...
Electrolux Professional har utviklet en serie innebygde valg som gjør livet litt enklere.

Innmating av tekstiler inn i strykerullen
En bedre mating betyr bedre resultat

gå for det riktige valget, blant de mest grunnleggende til de mest automatiserte løsningene

Gode resultater med
grunnversjonen
Tekstiler mates av to eller flere
operatører på matebordet for
å unngå skrukker. I dette tilfellet
avhenger dette av hvor flinke
operatørene er. Bearbeide stort
flattøy med kun to operatører, men
for optimal produktivitet krever den
ideelle konfigurasjonen tre.

Det valgfrie vakuumbordet
er en god støtte for å kunne
optimalisere innmatingen og
øke kvaliteten. Dette valget
er inkludert med Feed Alone
og Innebygget mater
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Feed
Alone

Trygghetsfølelse
alene

Kan betjenes av kun en
operatør. Stans innmateren med
vår nye stand-by knapp i begge
ender av strykerullen. Det blir
da enkelt å justere tekstilene på
innmatingsbåndene. Enda en
gang kan en dyktig operatør
garantere det beste resultatet.

Førsteklasses resultater
med den innebygde
materen
Vårt førsteklasses mekaniske
system med 2 klemmer for å spre
lakenet på innmatingsbordet
gjør at det kun er nødvendig med
en operatør.
Perfekt resultat - ingen nedetid,
ingen skrukker, ikke noe stress,
takket være våre automatiserte
alternativer/løsninger.

Bretting av det tørre og nystrøkne lakenet
Man må virkelig konsentrere seg for å levere like gode resultater 600 ganger pr. dag.

gå for det riktige valget blant de mest grunnleggende til de mest automatiserte løsningene

Håndbrettet tøy med
grunnversjonen
Minst 2 operatører kreves for å
brette store tekstiler.
Resultatet avhenger av
operatørens ferdigheter brettingen skjer manuelt.

Du kan velge Antistatisk
stav som fjerner statisk
elektrisitet ved stryking av
polyester for best mulig
resultat. Valget er inkludert
med valget for innebygget
lengdebretter.

Konsekvent
perfekt flattøy med
vår innebygde
lengdebretter

For et enestående
resultat - innebygget
tverrbretting
Dette automatiserte valget
gjør det mulig for deg og ikke
bare brette lengdene, men
tekstilene på tvers, noe som
gir utmerkede resultater hver
gang.

Med dette automatiserte
valget kan du velge din
favorittmodus for bretting
av f.eks. lakenlengder.
Plivit-modus : uansett lengde
på tekstilene dine, vil denne
modusen avgjøre den brettede
lengden. Du trenger ikke å
forhåndssortere tekstilene.
Plifix-modus: hvis du vil at den
brettede lengden skal være
jevn, bretter denne modusen
på samme måte hver gang
(ideell for perfekt brettede
tekstiler). Du må sortere
tekstiler på forhånd.
Alltid garantert resultat.

IC648 SERIEN
Frontlevering
Innebygde
valg

Bakre levering

All in one

Lengdebretting
Innebygget mater
Tverrbretting og stabler

% av effektivitet med forskjellige antall operatører i forhold til den valgte automatiseringen

Effektivitet
for stryking
av tekstiler
som er
større enn
2,2m

Grunnleggende

LF

FLF

R

RLF

FRLF

FFS

103 %

Ikke
realistisk

Ikke
realistisk

103 %

Ikke
realistisk

Ikke
realistisk

Ikke realistisk

75 %

101 %

Ikke
realistisk

60 %*

103 %

Ikke
realistisk

Ikke realistisk

67 %

78 %

103 %

Ikke
realistisk

75 %*

103 %

Ikke realistisk

Ikke
realistisk

44 %*

71,50 %

Ikke
realistisk

Ikke
realistisk

Ikke
realistisk

100 %

* Utstyrt med « feed alone » valg
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År med erfaring står
til din tjeneste
Konsekvente i kvalitet og ytelse, sertifisert ergonomi, feilfri produktivitet er
resultatene av 60 års uavbrutt investering i produktutvikling. I dag er vi stolte over
å kunne tilby deg det aller beste når det gjelder rulling av flattøy.

OF EXPERIENCE AND INNOVATION

► Innebygget lengdebrettearm
► Innebygget mater i strykerullerammen
► Innebygget tverrbretter og stabler
► Sylinder består av flere segmenter (C-Flex)
► Temperaturkontroll for flatstrykerulle
► Metode for å regulere fuktighetsinnholdet i
tørketrommel (DIAMMS)
► Flatstrykerulle med varm sylinder og termisk væske
(DUBIXIUM)
► Keramisk gassbrenner
► Strykerulle med sylinder og sirkuleringsvarme
► “Feed now” - Identifisering i sanntid av de varmeste
områdene ved sylinderen
► “Feed alone” - Frakobling av matebeltet fra hele
mekanismen

1960

2020

Den første strykerullen ble
lansert

Line 6000
Sylinderoppvarmet strykeruller (FFS)

12

Ingen grenser for
din produktivitet,
ingen grense for
vår varighet
Minimalt med vedlikehold,
maksimal ytelse
Mer varme, topp resultater. Electrolux
Professionals banebrytende Ceramic
Burner * øker effekten med opptil 20 %.
Bygget med profesjonelle komponenter og
designet for intensiv bruk som garanterer
topp ytelse hver gang. Utviklet for å vare 10
år med minimalt med vedlikehold.
Vår unike keramiske
gassbrenner, som
genererer infrarød
oppvarming, gir størst
energibesparelse og lavest
vedlikehold på markedet,
samtidig som den tilbyr
en tryggere og sunnere
arbeidsplass
*En Electrolux Professional funksjon for de gassoppvarmede
versjonene.
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Med tanke på
hver bedrift

Hoteller og
restauranter

Profesjonell utmerkelse.
Friske laken og perfekt
pressede bordduker.
Enten du driver et hotell eller en
restaurant, tilbyr Electrolux Professional
ulike, fleksible løsninger for å møte ulike
kundebehov. Vårt kvalitetsløfte betyr
konsekvent gode resultater, hver gang.
Når gjennomstrømning av personalet
er stor og opplæring ikke alltid er mulig,
gjør de ekstra funksjonene våre at
operasjonene er lette og enkle å utføre.
På denne måten reduseres servicetiden
og antall operatører betydelig og
kostnadene optimaliseres.
Å sikre kundens komfort, i hver minste
detalj, er din garanti for suksess.
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Sykehus og
alders-, sykeog omsorgshjem
Visste du at bakterier kan spre
seg gjennom våte tekstiler? Vi
kan hjelpe med vår løsning.
Optimal hygiene, sikkerhet, perfekt
fuktighetskontroll og kostnadseffektivitet
er bare noen av grunnene til at Electrolux
Professional er den mest pålitelige
partneren for alle helseinstitusjoner.
Bruk av en strykerulle er en av de
største kostnadene for vasketøyet ditt.
Electrolux Professional tilbyr et overlegent
utvalg av strykeruller som lar deg
kontrollere kostnadene og optimalisere
produktiviteten. Overlegen ergonomi
garanterer bedre arbeidsforhold,
noe som fører til mindre fravær, lavere
gjennomstrømning av personale og derfor
påfølgende opplæringskrav.

Kommersielle
vaskerier

Hver kundes tilfredshet, enkel
i bruk og perfekte resultater.
Det er enkelt. Når du driver et
kommersielt vaskeri, må du holde
produktiviteten på høyeste nivå. Det
begynner med pålitelighet og maksimal
automatisering for apparater som
aldri svikter deg, noe som reduserer
bemanningskostnadene til et minimum.
Ergonomisk sertifiserte maskiner
garanterer ikke bare brukervennlighet,
men også overlegen sikkerhet for dine
operatører.
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Essentia
Sammen som team for
å hjelpe deg. Når som
helst, hvor som helst
Uansett hvor virksomheten din ligger. Electrolux Professional står klar, overalt, sammen
med pålitelige teknikere, med sin nettverkstjeneste og skreddersydde løsninger. For et
livsvarig partnerskap som passer deg. Fordi med Electrolux Professional, så arbeider
du aldri alene. Vi er opptatt av å støtte deg med et unikt servicenettverk som gjør ditt
arbeidsliv enklere.

149

2200

10 000

Et utbredt servicenettverk
som bruker den
samme, kunderelaterte
tilnærmingen. Opererer i 149
land over hele verden, med
Electrolux Professional som
et unikt kontaktpunkt.

Det mest omfattende,
strukturerte
servicenettverket i verden
for å sørge for at apparater
fungerer, og støtter deg i alle
tilfeller.

Våre pålitelige ambassadører,
10 000 tekniske eksperter,
som tar vare på utstyret ditt og
gir deg den hjelpen du trenger.

land

Se videoen
og finn ut mer
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Godkjente
servicepartnere

Tekniske
eksperter

Tilbehør og forbruksvarer:
en merverdi for deg
Gjør jobben din lettere og hjelp utstyret ditt med å vare lengre ved å bruke originalt
tilbehør og forbruksvarer. Sendes ut raskt etter grundig testing utført av Electrolux
Professional sine eksperter for å sikre ytelse som er best i klassen, lønnsomhet og
brukervennlighet.
Beskrivelse

Kode

Delnummer

Teknisk informasjon

Tralle i rustfritt stål:
Våre rustfrie ståltraller er egnet for sykehus og andre
helseinstitusjoner, og er designet for å komme tett
inntil vaskeriutstyret.

0W1Y2F

432730562

L800 x B600 x H650 mm,
220 liter

Fjæret tralle:
Tralle med lastniveller gjør at kapasiteten kontinuerlig
holdes på det høyeste arbeidsnivået.

0W1Y2B

432730557

L1030 x B450 x H800 mm,
229 liter

Varevogn til bulktransport:
De romslige vognene våre kan brukes til
oppbevaring og transport av lette gjenstander som
sengetøy og andre sykehustekstiler.

0W1Y2C

432730558

L1150 x B550 x H1520 mm,
3 hyller 500 x 1000 mm

Trallevogn Flex RT-511
En moderne, fleksibel, liten tralle med hjul som er
enkel å kjøre og som kan brukes til en rekke formål.
Den smidige størrelsen gjør den spesielt egnet i
heiser, lastebiler og andre avgrensede steder. Hyller
kan også brukes til å dekke trallens åpne front. I
polert kromatert sink.

0W1Y2D

432730559

L800 x B600 x H1570 mm

Hylle for RT-511

0W1XZ2

432730560

Kompatibel med Rolltainer
Flex RT-511

Lokk for RT-511

0W1Y2E

432730561

Kompatibel med Rolltainer
Flex RT-511

Skittentøysposeholder. Laget i kromert stål. Kommer
med et sett med 4 stk. svivelhjul (Ø75). Egnet for
skittentøyspose 700 x 1100 eller søppelpose 120L. Lokk
medfølger ikke.

0W7RFG

432731150

L400 x B470 x H940

Lokk for skittentøysposestativ Lokk som er enkelt
og praktisk å montere i hvitt pulverdekket metall. Det
unike hengselet gjør den rask å sette på. Lokket sitter
godt og anbefales for de områdene der det stilles
høyere hygienekrav, for eksempel i eldreomsorgen og
på sykehus.

0W7RFJ

432731151

Kompatibel med 432731150

0W7PNA

432731132

L70 x H110 cm

Blå skittentøypose.* Laget av krympefritt
polyesterstoff. Kommer med en snor med festeklokke
og beslag for og lett kunne forsegle posen. Denne
posen er også utstyr med et utvendig og innvendig
håndtak.
* hvis versjon tilgjengelig PNC 432731131, kode 0W7PM3
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Uanstrengt etterbehandling
av store mengder tekstiler
Line 6000 strykeruller
MODELLNAVN
Frontlevering

Bakre levering

All in One

Grunnversjon

LF

FLF

Bak

RLF

FRLF

FFS

1900 mm

IC64819

IC64819LF

IC64819FLF

IC64819R

N/A

N/A

IC64819FFS

2100 mm

IC64821

IC64821LF

IC64821FLF

IC64821R

N/A

N/A

N/A

2500 mm

IC64825

IC64825LF

IC64825FLF

IC64825R

N/A

N/A

IC64825FFS

2800 mm

IC64828

IC64828LF

IC64828FLF

IC64828R

N/A

N/A

N/A

3200 mm

IC64832

IC64832LF

IC64832FLF

IC64832R

IC64832RLF

IC64832FRLF

IC64832FFS

Sylinderlengde

DIMENSJONER
Bredde
1900 mm

2575

2575

2575

2575

N/A

N/A

3555

2100 mm

2785

2785

2785

2785

N/A

N/A

N/A

2500 mm

3205

3205

3205

3205

N/A

N/A

4185

2800 mm

3415

3415

3415

3415

N/A

N/A

N/A

3200 mm

3835

3835

3835

3835

3835

3835

4815

1270

1270

1460

1270

1270

1460

1590

1070

1070

1280

2540

2505

2715

1820

Høyde
Total lengde
Dybde
Total lengde

VALG OG OMRÅDE SOM ANGÅR VALG
Manuell mating
Feed Alone +
Vakuumbord

Valg

Valg

Valg

Valg

Vakuumbord

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Feed Now

Valg

Valg

Dubixium

Valg

Valg

DIAMMS

Valg

Valg

Bretting
Antistatisk stang

Valg

Valg

Produktivitet
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ikke tilgjengelig

inkludert som standard

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Ytelse
I samsvar med ISO 9398

Innmating 160gr/m² bomullslaken inn i strykerullen uten noe mellomrom mellom dem - hvert laken dekker
80 % av sylinderen. Restfuktighet 52 %.
Fordampningskapasitet liter/time
Sylinderlengde
1900 mm

2100 mm

2500 mm

2800 mm

3200 mm

Elektrisk oppvarmet

38

40

48

51

59

Gassoppvarmet

35

37

46

51

59

Dampoppvarmet (10bar)

57

63

75

81

93

Fordampningskapasitet kg bomull/time
Sylinderlengde
1900 mm

2100 mm

2500 mm

2800 mm

3200 mm

Elektrisk oppvarmet

73

77

92

98

113

Gassoppvarmet

67

71

88

98

113

Dampoppvarmet (10bar)

110

121

144

156

179

Produktivitet
Sengetøy med ett enkeltlag:
140gr/m², dimensjoner 2900 x 2400 cm (= 975gr), restfuktighet 52 % (= 500gr med vann som skal
fordampe).
Avstanden mellom 2 laken som mates inn i strykerullen kommer til å ha en drastisk innvirkning på
produktiviteten, ved å redusere avstanden med mellom 20 % - 50 %
Sylinderlengde: for denne lakendimensjonen anbefales kun 3200 mm
Elektrisk oppvarmet

mellom 59 og 106 antall laken pr. time

Gassoppvarmet

mellom 59 og 106 antall laken pr. time

Dampoppvarmet (10bar)

mellom 93 og 167 antall laken pr. time
Dynetrekk (dobbeltlag):
160gr/m², dimensjoner 2400 x 2600mm X 2 (= 1950gr), restfuktighet 52 % (= 1014gr med vann som skal
fordampe). Med 40cm mellom hvert dynetrekk, kommer rullehastigheten til å være omtrent 3m/minuttet
Sylinderlengde: for denne lakendimensjonen anbefales kun 3200 mm

Elektrisk oppvarmet

mellom 29 og 52 antall dynetrekk pr. time

Gassoppvarmet

mellom 29 og 52 antall dynetrekk pr. time

Dampoppvarmet (10bar)

mellom 46 og 83 antall dynetrekk pr. time

Rullehastighet
Rullehastigheten ved IC648XX serier er mellom 0,5 og 11m/minutt. For å kunne forbedre ytelsen,
produktiviteten og strømforbruket, må hastigheten justeres slik at vasketøyet kan tørkes og strykes på
samme tid.
For å justere rullehastigheten har det blitt tatt høyde for et antall parametere:
restfuktighet i fibrene (koblet sammen med vaskemaskinens sentrifugeringsevne)
spesifikasjon av vasketøyet (bomull eller polyester/bomull, 140gr/m² eller 160gr/m² eller mer)
enkeltlag eller flere lag
DIAMMS er den perfekte løsningen for å kontrollere og regulere rullehastighet for best mulig resultat.
Den måler restfuktigheten på slutten av hver tørkeprosess og justerer hastigheten etter dette for å sikre høy
kvalitet og ytelse.
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Ypperlighet
med tanke på miljøet
A
 lle våre fabrikker er ISO 14001-sertifisert
 lle våre løsninger er designet for lavt forbruk
A
av vann, energi, vaskemidler og skadelige utslipp
I løpet av de siste årene er over 70 % av
produktfunksjonene våre oppdatert med tanke
på miljøbehovene til våre kunder
 år teknologi er RoHS og REACH-kompatibel
V
og over 95 % resirkulerbar
Våre produkter er 100 % kvalitetstestet av eksperter
20

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. Bilder er ikke kontraktuelle.

Excellence ishos
central
everything
we do.løsninger
Ypperlighet
våretofolk,
innovasjoner,
By anticipating
og
tjenester. our customers’ needs, we strive for
Excellence
with
ourgjør
people,
innovations,
solutions and services.
Å
være DEN
som
våre kunders
arbeidsliv
To be themer
OnE
making our
work-life easier,
enklere,
lønnsomt
- ogcustomers’
virkelig bærekraftig
moreeneste
profitable
hver
dag.– and truly sustainable every day.

