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ren kvalitet i anvendelse

Strygerulle  S100/18, S120/18

Perfekt strygeresultat 
og lavt ressourceforbrug 

Nortec præsenterer her en strygerulle, der er effektiv og hurtig og 

som har et lavt energiforbrug. Strygerullen er kendetegnet ved en 

skånsom strygning under højt tryk, hvor tekstilerne kun kommer 

i kontakt med fi nt bearbejdede materialer. Med en præcis og jævn 

varmefordeling sikres et eminent strygeresultat hver gang!

     
Nortec er profesionelle vaskeriløsninger, an-

erkendt for sin høje kvalitet i produkter, design 

og vaskeresultater. Miljøvenlige, fl eksible og 

opdaterbare vaskeprogrammer kan kombine-

res med førende bruger- og betalingssystemer 

samt markedets bedste garantier, fi nansierings- 

og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi 

garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!



Egenskaber og fordele:

Kraftig termo isolering forhindrer varmetab og 

energispild, og gør samtidig strygerullens over-

fl ader mindre varme.

Fingerbeskyttelse, overhedningssikring, elek-

tronisk kontrol af temperatur mv. sikrer optimal 

sikkerhed. 

Stabil strygetemperatur sikres ved hjælp af stry-

gerullens elektroniske brugervenlige betjenings-

panel.

Frontbetjent model betyder, at rullen passer ind 

de fl este steder, da den kan placeres op ad væg-

gen, uden at det går ud over brugervenligheden.

God arbejdshøjde, der på gulvmodellen let kan 

indstilles individuelt, gør rullen velegnet til hyp-

pig brug. 

Lang levetid, høj driftsikkerhed og lave drifts-

udgifter, sikres af en solid konstruktion, stærke 

lejre og kraftig lærred.

Elektronisk kontrol af strygetemperaturen og 

lavt energiforbrug sikres ved hjælp af mulden, 

som er fremstillet af anodiseret aluminium.

En sikkerhedsenhed sikrer, at mulden ikke kan 

slukkes, når mulden er varm og presset mod val-

sen. 

Styring med fodpedal giver komfort og skaber en 

brugervenlig og komfortabel betjening.

3 elektroniske strygetemperaturer at vælge imel-

lem gør det nemt og enkelt for brugeren at vælge 

den optimale temperatur.
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Model S100/18 S120/18

Produktnr.  10401012 10401013

Kapacitet pr. time 20 kg* 25 kg*

Valse Længde 1000 mm 1200 mm

Diameter 180 mm 180 mm

  Hastighed 2,1 m/min 2,1 m/min

Lydniveau 45 dB (A) 45 dB (A)

El tilslutning Spænding 380-400V/3+N
220-240V/1

380-400V/3+N
220-240V/1

Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz

Motorens nominelle effekt 0,05 KW 0,05 KW

Total effekt 3,45 KW 4,05 KW

Anbefalet sikringsstørrelse 14 A 16 A

Dimensioner Bredde 1150 mm 1350 mm

Dybde 400 mm 400 mm

Højde 940 mm 490 mm

Transportdata Bredde 1220 mm 1420 mm

Dybde 1080 mm 1080 mm

Højde 470 mm 470 mm

Volume 0,62 m3 0,72 m3

Vægt Netto 72 kg 82 kg

Vægt Brutto 80 kg 93 kg


