
Spesielt utviklet for mindre bedrifter.  
En rulle med et profesjonelt hjerte, flott 
design og mange funksjoner til en rimelig pris. 
Høy kapasitet og enkel betjening takket være 
spesialprogrammer og ergonomisk design.

Fordeler og funksjoner
  Førsteklasses produktivitet og ytelse:  
 –  Oppvarmet overflate med lengde 850 mm, åpen på begge sider 

for enkel rulling av store tekstiler
 –  Stor dampkapasitet takket være den romslige vanntanken  

(1,9 l nominell, 1,4 l faktisk kapasitet)

  Førsteklasses fleksibilitet og tekstilpleie:
 –  Dekker de fleste behov med 5 temperaturinnstillinger
 –  3 dampinnstillinger med kontinuerlig damp eller damp etter ønske
 –  Full kontroll på hastigheten med fleksibel fotpedal

  Enkel drift:
 – Sammenleggbar, perfekt til selv svært små vaskerier
 – Hjul for enkel forflytning
 – Sett i kontakten – klar til bruk
 – Enkel og rask fylling av vanntanken
 – Rulle sittende eller stående

  Konstruksjon av høy kvalitet:
 – Arbeidsbenk i førsteklasses rustfritt stål

Tilbehør
 – Avherdingspatron
 – Bomullstrekk
 – Bomullspolstring

Perfekt til mindre bedrifter som
– små hoteller og bed & breakfast
– mindre restauranter
– frisører og skjønnhetssalonger
– idretts- og treningssentre
– korttidsutleie av bolig
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Hovedspesifikasjoner kort oversikt

Rullens lengde, mm 850

Rullens diameter, mm 160

Totaleffekt 3300

Frekvens, V / Hz 230 / 50

Sikring, A 16

Kontakttype Schuko

DimensjonerModell IS185

940 mm 520 mm

1050 m
m

1000 m
m

400 mm



Spesifikasjoner IS185

Ytelse

Antall temperaturer/
fabrikkinnstillinger

5

- Nylon 70 °C
- Silke 100 °C
- Ull 130 °C
- Bomull 160 °C
- Lin 190 °C

Justerbar rullehastighet, rpm 2,40 - 6,80

Antall dampinnstillinger 3

Damp kapasitet, l/t 0,9 / 1,1 / 1,4

Kapasitet vanntank  
(nominell/faktisk), l

1,9 / 1,4

Ekstra dampfuksjoner
Kontinuerlig 

damp eller damp 
etter behov

Spesialfunksjoner

Materiale i oppvarmet overflate Spesialherdet 
aluminium

Åpne sider 2

Skjerm Høypresisjons  
farge-LED

Sensor vannivå Ja

Mulighet for patron 
vannavherding Ja

Sensor for bytte av patron Ja

Antall hjul 4

Overtemperatursikring  
(damp / strykeelement), ° C 216 / 260

Sikkerhetsutløser/-håndtak Ja

Hvilemodus Ja

Dimensjoner

Høyde (A), mm 1050

Bredde (B), mm 940

Dybde (C), mm 400

Høyde, sammenlagt (D), mm 1000

Bredde, sammenlagt (E), mm 520

Dybde, sammenlagt (C), mm 400

Emballasje høyde, mm 1100

Emballasje bredde, mm 650

Emballasje dybde, mm 520

Vekt (med emballasje), kg 39 (47)

B 940 mm

A
 1050 m

m

myPRO Smart profesjonell sammenleggbar damprulle
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