Strygerulle

kvalitet & resultat
brugervenlighed & funktion
økonomi & service

ren kvalitet i anvendelse
Nortec er profesionelle vaskeriløsninger, anerkendt for sin høje kvalitet i produkter, design
og vaskeresultater. Miljøvenlige, ﬂeksible og
opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres med førende bruger- og betalingssystemer
samt markedets bedste garantier, ﬁnansieringsog serviceløsninger.
Værdiskabende helhedsløsninger, som vi
garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!

S80

Fleksibel strygerulle
der leverer et perfekt strygeresultat
Strygerulle S80 giver dig mulighed for at stryge tekstiler på en rulle
med beskedne mål og med et perfekt resultat. Strygerulle er et oplagt valg de steder hvor pladsen er trang, og der ønskes en professionel og hurtig håndtering af moderate strygeopgaver.
Strygerullen har en bredde på 80 cm og passer derfor ind de ﬂeste
steder. Strygerullen er åben til den ene side, hvilket giver mulighed
for også at stryge større eller ikke ﬂade tekstiler på den.

Egenskaber og fordele:

> tekniske data
Model
Produktnr.

S80
Bordmodel

10401010

Gulvmodel

10401011

Kapacitet
Valse

El tilslutning

16 kg*
Længde

800 mm

Diameter

180 mm

Hastighed

2,1 m/min

Spænding

230/1 V

Frekvens

50/60 Hz

Motorens nominelle effekt

0,05 KW

Total effekt

2,45 KW

Anbefalet sikringsstørrelse
Dimensioner Bordmodel

Dimensioner Gulvmodel

Vægt netto

Vægt brutto

16 A

Bredde

1000 mm

Dybde

360 mm

Højde

470 mm

Bredde

1000 mm

Dybde

360 mm

Højde

1010 mm

Bordmodel

53,2 kg

Gulvmodel

61,2 kg

Bordmodel

58,2 kg

Gulvmodel

63,2 kg

Kraftig termo isolering forhindrer varmetab og
energispild, og gør samtidig strygerullens overﬂader mindre varme.
Åbning til den ene side giver mulighed for også at
stryge større eller ikke ﬂade tekstiler.
Fingerbeskyttelse, overhedningssikring, elektronisk kontrol af temperatur mv. sikrer optimal
sikkerhed.
Stabil strygetemperatur sikres ved hjælp af strygerullens elektroniske brugervenlige betjeningspanel.
Frontbetjent model betyder, at rullen passer ind
de ﬂeste steder, da den kan placeres op ad væggen, uden at det går ud over brugervenlighed.
God arbejdshøjde, der på gulvmodellen let kan
indstilles individuelt, gør rullen velegnet til hyppig brug.
Lang levetid, høj driftsikkerhed og lave driftsudgifter, 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 valsen.

*beregnet ud fra tøj med en restfugtighed på 15-20 %
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