
EC STRATOS XT™  TØRRETUMBLERE
EN KOMPAKT NYHED I  LUKSUSKLASSEN

XT8,  XT8C & XT8HP



Jeg er glad for at kunne præsentere 
Nortecs nye Stratos-serie – en serie af 
eksklusive og kompromisløse vaskeri-
maskiner, der føjer helt nye dimensioner 
til det professionelle vaskeri.  
EC Stratos XT er derfor et fremragende 
valg for jer, der ikke bare ønsker mar-
kedets fremmeste teknologi og mest 
effektive vaskeriløsninger, men som 
også vægter et indbydende og  
moderne vaskeri. 

Vi har leveret produkter til de danske 
vaskerier i mere end to generationer – 
altid med fokus på at skabe glade og 
tilfredse brugere. Med de nye Nortec 
EC Stratos XT tørretumblere, som du 
præsenteres for i denne brochure, har 
vi løftet niveauet endnu en tand til 
glæde for jer, der kræver det bedste  
af det bedste.

 Michael Sand 
 
MICHAEL SAND 
ADM. DIREKTØR OG INDEHAVER 
NORTEC A/S

KUN DET BEDSTE 
TIL VORES KUNDER
– SÅ ENKELT ER DET





NÅR VISION  BLIVER  
TIL VIRKELIGHED
Nortec EC Stratos XT tørretumblerne er udviklet i tæt 
samarbejde mellem Nortec, Sine Weis og Birgitte Smede-
gaard fra danske designduo, der er vores faste design-
team – og endelig den schweiziske producent Schulthess, 
der i årtier har fremstillet brugervenlige maskiner i  
højeste kvalitet, forsynet med den nyeste teknologi.



Stratos er skabt i et innovativt samarbejde mellem 3 parter

E C S T R AT O S X T

Målet med Nortecs designstrategi er 
at tilbyde integrerede helhedsløsnin-
ger tilpasset det enkelte vaskeri. Løs-
ningerne er bearbejdet ned til mindste 
detalje og omfatter både produkter, 
grafik, skiltning og indretning.

Til sammen skaber det et enkelt og 
helstøbt udtryk i et moderne og ele-
gant design udført i smukke, ægte 
materialer og kompromis kvalitet.

VELFUNGERENDE HELHED  
OG SMUKKE  DETALJER

Sine Wies & Birgitte Smedegaard fra designduo



SCHWEIZISK KVALITET I  
KOMPAKT INDPAKNING

I den nye Stratos-serie har vores samarbejds- 
partner Schulthess forenet schweizisk præ-
cision med 60 års erfaringer med produktion 
af vaskerimaskiner og tilsat markedets førende 
teknologi. Det unikke resultat er tårnhøj kva-
litet og stor ydeevne i en lille indpakning.

EC Stratos XT er en eksklusiv tørretumb-
ler fremstillet i et enkelt og elegant design.
Selvom EC Stratos XT er utrolig kompakt, 
tilbyder den alle de faciliteter, man forventer 
af en professionel tørretumbler og en lang 
række nye funktioner, der gør maskinen til  
et attraktivt og fremtidssikret valg  

EC Stratos XT fås som både kondens-, af-
træks- og varmpumpe-tørretumbler. Tal ger-
ne med vores konsulenter om, hvilken type 
tørretumbler, der skaber mest værdi for jer. 

Stratos-serien omfatter både tørretumbler 
og vaskemaskine som kan stilles oven på hin-
anden i en vaskesøjle, så de optager mindst 
mulig gulvplads.

ELEGANCE  MED FULD EFFEKT 

KO M PA K T  
KO N S T R U K T I O N



EC Stratos XT tørretumbleren  
kan stilles i en vaskesøjle med  
EC Stratos XW fra samme serie.





BETJENING TIL ALLE  
BRUGERTYPER

Der er naturligvis også tænkt på nem 
betjening af EC Stratos XT. Maskinen har 
Smart Control panel med et stort 4,3” 
farvedisplay, der sikrer et godt overblik 
og nem betjening for alle brugertyper. 

Blandt de helt nye betjeningsfunktioner 
kan brugerne bl.a. vælge mellem 23 sprog 
med kun et enkelt tryk, så betjeningen let 
kan tilpasses den enkelte brugers ønske. 
Tørretumbleren er derfor også velegnet 

steder, hvor der er en variation af brugere.  
Vi forprogrammerer displayet til den 
enkelte brugssituation, så det fremstår 
enkelt med kun de mest relevante pro-
grammer.

NEM BETALING, RESERVATION  
OG ADMINISTRATION

EC Stratos XT kan bruges med betalings- 
systemet EC FlexTouch G2, der øger bru-
gervenligheden og gør administrationen 
nem.

BRUGERVENLIG STYRING 
MED SMART  CONTROL

S M A R T 
C O N T R O L

2 3  
S P R O G

F L E X 
T O U C H



EC Stratos XT adskiller sig på flere 
måder fra andre professionelle tørre- 
tumblere. Bl.a. måler den fugtigheden 
i tøjet gennem hele tørringen og over- 
våger, at den korrekte temperatur altid 
overholdes. Programmet stopper 
automatisk, når den ønskede tørheds-

grad er opnået. Denne funktion er 
markant mere skånsom for tøjet, da 
det kun tørres i den tid, der er nød- 
vendigt. En cool-down cyklus sænker 
temperaturen ved programmets af-
slutning, så tøjet ikke er for varmt,  
når brugeren skal tømme maskinen.

SKÅNSOM TØRRING  
MED INTELLIGENT  FUGT- 
OG VARMESTYRING 

I N T E L L I G E N T 
F U G T S T Y R I N G

I N T E L L I G E N T 
VA R M E S T Y R I N G

C O O L 
D O W N





EC Stratos XT er udformet med et nyt 
innovativt tromledesign i rustfrit stål, 
der tørrer vasketøjet ekstremt effek-
tivt og skånsomt. Tromlens 3D-funk-
tion bevæger ikke kun tøjet rundt 
i tromlen, men også fra fronten og 
bagud ved hjælp af de unikt designe-
de medbringere. Det betyder, at det 
nu er slut med våde klumper i tøjet. 
Sammen med temperaturovervågnin-
gen sikrer bevægelserne i tromlen en 
ensartet tørring, der samtidig sikrer 
brugerne et krølfrit tørreresultat. 
Effektiviteten sikres yderligere af, at 
tørreprocesserne konstant kontrolle-
res ved hjælp af mikroprocessorer og 
elektroniske sensorer.

Stratos er udstyret med individuelt 
justerbare tørregrader, nedkølingscy-
klusser og antikrøl-funktioner. De har 
også den ideelle indstilling til sarte  
og temperaturfølsomme tekstiler, der 
er vasket i seriens vaskemaskine –  
EC Stratos XW.

OPLYST OG NÆSTEN LYDLØS

Som en særlig kvalitet ved EC Stratos 
XT er maskinen konstrueret med et 
effektivt støjisoleringssystem, der gør 
tørretumbleren særdeles lydsvag. Mo-
dellen bidrager derfor til et behageligt 
miljø i vaskeriet. Tromlen er desuden 
oplyst med LED-lys, så brugeren har 
fuldt overblik ved tømning. 

EFFEKTIV  TØRRING I 3D

3 D  
D R Y

3D-TROMLE
Tøjet bevæges i tre retninger under tørring





EC Stratos XT leveres også som 
tørretumbler med varmepumpe – en 
teknologi, der har flere fordele. 

En almindelig tørretumbler bruger me-
get energi på tørreprocessen, hvor van-
det ledes væk som damp. I en tørre-
tumbler med varmepumpe, ledes den 
varme, våde luft fra tøjet ind i pumpen, 
hvor den nedkøles, og dampen dermed 
bliver til vand, der ledes væk. 

Herefter opvarmes luften igen og sen-
des tilbage i tromlen, hvor den tørrer 
tøjet effektivt. Den tørre returluft med-

virker, at tøjet kan tørres ved en lavere 
temperatur, og metoden er derfor mere 
skånsom mod tøjet. Denne metode er 
langt mere energieffektiv, og prioriterer 
I hensynet til miljøet, er en tørretumb-
ler med varmepumpe derfor et oplagt 
valg.

MINDRE VEDLIGEHOLDELSE

En tørretumbler med varmepumpe 
har et selvrensende system. Maskinen 
kræver derfor langt mindre vedlige-
holdelse, da delene løbende rengøres 
automatisk.

EC STRATOS XT MED VARMEPUMPE 
– GAVNER BÅDE MILJØET OG ØKONOMIEN



Hos Nortec agerer vi så bæredygtigt 
som overhovedet muligt. Vi køber 
grøn energi til vores aktiviteter pro-
duceret af vindmøller, og vi stiller høje 
krav til vores underleverandører.  
Schulthess, der står bag Stratos-serien, 
er ISO 14001 certificeret og produce-
rer udelukkende maskiner og udstyr 
efter bæredygtige principper med et 
minimalt ressourceforbrug i hele deres 
værdikæde.  

Som del af vores strategi har Nortec 
desuden implementeret et omfattende 
genanvendelsesprogram. Når vores 
maskiner efter lang levetid skal udskif-
tes, sikrer vi bæredygtig bortskaffelse 
eller genanvendelse af brugbare dele. 
På den måde bidrager vi også til jeres 
grønne profil. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om 
Nortecs tiltag for større bæredyg- 
tighed.

MILJØ,  ENERGI OG  
GENANVENDELSE



Ekstra hurtig tørring? Antibakteriel tørring? 
Eller tørring med minimalt energiforbrug? 

EC Stratos XT tilbyder både gennemtestede 
standardprogrammer og en lang række 
attraktive specialprogrammer – flere af dem 
kan vælges med tryk på blot en enkelt knap. 
Derfor matcher maskinen selv meget høje eller 
specielle krav som f.eks. specielle antibakte-
rielle programmer til hygiejnisk tørring i bl.a. 
sundheds-, pleje-, og fødevaresektoren.

PROGRAMMER TIL  
ALLE  BEHOV



I udviklingen af EC Stratos XT er der 
tilføjet en række funktioner, der gør den 
til en af markedets mest vedligeholdel-
sesvenlige, professionelle maskiner – og 
som sikrer maskinen lang levetid:

• Automatisk indikator for rengøring

• Automatisk indikator for rengøring 
af kondensator

• Fnugfilteret er integreret let til- 
gængeligt ved maskinens låge- 
åbning, så det er nemt at tage  
ud og rengøre

• Indikator for rengøring af filter  
på varmepumpetumbleren

• Selvrensende system, der  
mindsker behovet for rengøring

NEM  VEDLIGEHOLDELSE 
– LANG LEVETID



I EC Stratos XT har vi prioriteret en 
stor lågeåbning, der giver brugerne 
ubesværet adgang til tromlen. Påfyld-
ning og tømning lettes yderligere af, 
at lågen kan åbnes 180 grader – det 
gør det også muligt at stille en va-
skevogn/-kurv foran tørretumbleren, 
uden at lågen kommer i vejen. Lågen 
kan monteres både højre- og venstre-
hængt, så den kan tilpasses til rum-
mets indretning.

STOR LÅGEÅBNING 
GIVER NEM  ADGANG

S T O R  
L Å G E Å B N I N G





Få det optimale ud af jeres nye investe-
ring. Vaskemaskinerne i Stratos-serien  
er pendanter til tumbleren EC Stratos 
XT – både hvad angår kapacitet, kvali-
tet, ydeevne og design. Ligesom tumb- 
leren er vaskemaskinen et af markedets 
mest avancerede bud på en kompakt 
professionel vaskerimaskine.

Maskinernes programmer er perfekt 
koordinerede, så I opnår synergien i,  
at hver maskine kan udnyttes optimalt.  
Det sikrer jer ikke kun perfekte vaske- 
og tørreresultater. Maskinernes design 
er også garant for et flot og ensartet 
udtryk i vaskeriet.

OPNÅ SYNERGI MED 
DEN PERFEKTE  MAKKER 

L Æ S  M E R E  O M  S T R AT O S - S E R I E N  PÅ  W W W. N O R T E C . D K







FORLÆNG MASKINENS  
LEVETID MED EN  
SERVICEAFTALE
De nye Stratos maskiner er bygget til mange 
års effektiv brug med en levetid på 30.000 
driftstimer. 

For at I opnår den optimale drift og effek-
tivitet, kræver det dog, at maskinerne ved-
ligeholdes løbende og korrekt. Det opnår I 
bedst med en serviceaftale med Nortec, der 
kan tegnes i flere varianter efter jeres behov. 

Nortec har sit eget landsdækkende team af 
specialuddannede serviceteknikere. Derfor 
kan vi garantere jer hurtig udrykning, hvis 
uheldet er ude.

R I N G  O G  H Ø R  N Æ R M E R E  PÅ  7 0  2 5 6  2 5 6



VÆLG MELLEM FLERE  DRIFTSFORMER   

Vil I eje, forhandler Nortec nogle af markedets 
flotteste og mest effektive maskiner til professio- 
nelle vaskerier, bakket op af branchens bedste 

garantiordninger. Ved ethvert køb får I grundig 
rådgivning om hvilke maskiner, der giver jer mest 
effektivitet og bedst økonomi.

KØB – FULDT EJERSKAB OVER JERES VASKERILØSNING

LEJE – FLEKSIBELT OG FORUDSIGELIGT

TOTALLØSNINGER – LAD NORTEC KLARE DRIFTEN

Skal jeres vaskeri være en fast og forudsigelig 
udgift på budgettet? Så lej vaskerimaskiner af hø-
jeste kvalitet til en lav månedlig leje hos Nortec. Vi 
monterer og demonterer uden beregning, og I får 
løbende service og reparation med i prisen. 

Alle vores lejeaftaler er uden udbetaling, og kon-
trakten er enkel og gennemskuelig. Både lejeaf-
tale, betalingsmetode og bindingsperioden kan 
tilpasses jeres behov.

Hos Nortec vil vi gøre vaskeridrift så let og at-
traktivt for jer som muligt – så kan I fokusere på 
jeres kerneforretning. Derfor tilbyder vi forskellige 
totalløsninger, der kan omfatte finansiering, etab-
lering, betalingssystemer/administration, service 

og vedligeholdelse af vaskerier – alt tilpasset jeres 
branche og individuelle behov. Finansieringen kan 
f.eks. foregå via en fast pris pr. start, som eventuelt 
kan være brugerbetalt og dermed gøre vaskeriet 
udgiftsneutral for jer. 

KONTAKT OS OG HØR MERE OM DE MANGE MULIGHEDER 70  256 256





TEKNISKE DATA 
EC STRATOS  XT8
K A PA C I T E T:  8  K G

A

C

D

B 

FE

B 

F

23        4        

1

1. Eltilslutning
2. Kondensafløb (XT8C)
3. Aftræksstuds (XT8)
4. Alt. aftræk (XT8)

MM. A B C D E F

XT8C 630 833 900 276 555 619



• Standard      • option      × Ikke tilgængelig      ~ Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj                                                       
(ved fyldningsforhold 1:18) 8 kg

Tromle Tromlevolume 150 L
Tromledimension Ø x d 578,2 x 451 mm
Udførelse Rustfrit stål

Kabinet Udførelse Grå lakerede sider og front
Lågeåbning Diameter 395 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 395 mm
Venste åbning option •

Opvarmning
El

5,9 kW •
4,4 kW •
2,2 kW •

El-tilslutning og Sikringsstørrelse Frekvens 50 Hz •
220-240V AC

Elopvarmet 2,2 kW 10A •
3,7 kW 16A •

380-415V 2AC
Elopvarmet 4,4 kW 10A •

380-415V 3AC
Elopvarmet 5,9 kW 10A     •

Motor Samlet motoreffekt 0,4 kW
Aftrækstilslutning Diameter 100 mm

Max aftræks højde -
Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <70 dB(A)
Temperatur og luftfugtighed Temperatur i rummet fra +5°C til +35°C 
Betaling Forberedt til opkobling på eksternt 

betalingssystem
ja •

Max. antal programkombinationer 24
Vægt Netto 87 kg
Dimensioner HxBxD 900 x630 x 830 mm
Transportdata Vægt brutto 95 kg

Volume 0,73 m3

HxBxD 1040 x 710 x   990
Levetid 30.000 timer       



TEKNISKE DATA 
EC STRATOS  XT8C
K A PA C I T E T:  8  K G

A

C

D

B 

FE

B 

F

23        4        

1

1. Eltilslutning
2. Kondensafløb (XT8C)
3. Aftræksstuds (XT8)
4. Alt. aftræk (XT8)

MM. A B C D E F

XT8C 630 833 900 276 555 619



• Standard      • option      × Ikke tilgængelig      ~ Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj                                                       
(ved fyldningsforhold 1:18) 8 kg

Tromle Tromlevolume 150 L
Tromledimension Ø x d 578,2 x 451 mm
Udførelse Rustfrit stål

Kabinet Udførelse Grå lakerede sider og front
Lågeåbning Diameter 395 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 402 mm
Venste åbning option •

Opvarmning
El

5,1 kW •
3,7 kW •
2,3 kW •

El-tilslutning og Sikringsstørrelse Frekvens 50 Hz •
220-240V AC

2,3 kW 10A •
Elopvarmet 3,7 kW 16A •

380-415V 2AC
3,7 kW 10A •

380-415V 3AC
5,1 kW 10A •

Motor Samlet motoreffekt 0,5 kW
Aftrækstilslutning Diameter 22 mm

Max aftræks højde 1 m
Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <70 dB(A)
Temperatur og luftfugtighed Temperatur i rummet fra +5°C til +35°C 
Betaling Forberedt til opkobling på eksternt 

betalingssystem
ja •

Max. antal programkombinationer 24
Vægt Netto 92 kg
Dimensioner HxBxD 900 x630 x 840 mm
Transportdata Vægt brutto 100 kg

Volume 0,73 m3

HxBxD 1040 x 710 x 990
Levetid 30.000 timer       



TEKNISKE DATA 
EC STRATOS  XT8HP
K A PA C I T E T:  8  K G

A

C

D

B 

FE

2

1

1. Eltilslutning
2. Kondensafløb

MM. A B C D E F

XT8HP 630 830 900 274 570 634



• Standard      • Option      

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj   
(ved fyldningsforhold 1:18) 8 kg

Tromle Tromlevolume 150 L
Tromledimension Ø x d 578,2x451 mm
Udførelse Rustfrit stål

Kabinet Udførelse Grå lakerede sider og front
Lågeåbning Diameter 395 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 400 mm
Venstre åbning •

Opvarmning El 3,4 kW •
El-tilslutning og Sikringsstørrelse Frekvens 50 Hz •

220-240V AC
3,4 Kw 10A •

Elopvarmet 380-415V 2AC
3,4 kW 10A •

380-415V 3AC
3,4 kW 10A •

Motor Samlet motoreffekt 1,4 kW
Aftrækstilslutning Diameter 22 mm

Max aftræks højde 1 m
Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <70 dB(A)
Temperatur og luftfugtighed Temperatur i rummet fra +5°C til +35°C
Betaling Forberedt til opkobling på eksternt 

betalingssystem Ja •

Max. antal programkombinationer 24
Vægt Netto 92
Dimensioner HxBxD 900 x 630 x 840 mm
Transportdata Vægt brutto 100

Volume 0,73 m3

HxBxD 1040 x 710 x 990 mm
Levetid 30.000 timer



NORTEC A/S

VEST

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

ØST

Søndre Ringvej 49F

2605 Brøndby

+45 70 256 256

info@nortec.dk

WWW.NORTEC .DK
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