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SERIILE HS  



EFICIENTA 

CONSUM 

CALITATE

Peste 55 de ani cu 
experiență în productia 
de masini de spalat, 
adăugarea pasiunii 
pentru inovație, explică 
prestigiul lui Girbau ca 
producător de mașini 
de spălat. 
Obiectivul nostru este 
de a oferi o spălare de 
calitate, cu un consum 
mai mic și impactul 
minim asupra mediului  
și posibilitatea de a vă 
returna investiția cu 
durabilitate și fiabilitate.

SERIILE HS  
Spălare durabilă pentru 
o lume mai bună 

girbau.com 
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DURABILITATE 
& FIABILITATE 

Este 
recunoscută 
rezistența 
masinilor de 
spalat Girbau. 
Rezistența lor se 
traduce prin 
liniște și 
fiabilitate pentru 
afacerea dvs., 
asigurând în 
același timp 
îngrijirea maximă 
a produselor 
textile.

ECONOMIE 
ENERGIE

Masinile de 
spalat Girbau 
optimizează 
consumul de 
energie și obțin 
rezultate 
excelente în 
mai puțin timp, 
îmbunătățind 
producția și 
productivitatea.

CALITATEA 
SPALARII 

Finisarea 
tamburului și 
reglarea la 
fiecare tip de 
material textil a 
fiecărui program 
realizează o 
calitate 
excelentă de 
spălare și o viață 
mai lungă pentru 
materialele 
textile.

SIGUR & 
ERGONOMIC 

Ergonomia 
revine la o 
productivitate 
majoră și un 
mediu de lucru 
mai bun. 
Garantia 
securității la 
locul de muncă 
este o obligație 
pe care o 
împărtășim.

SERIA HS 
Spălare durabilă pentru o lume mai bună 
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MODELE 
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MODELE 

Incarcare
 

1/10 
1/9 

HS-6040 
40 kg  / 44 kg 
395 litri

HS-6057 
57 kg  /  63 kg 
569 litri

HS-6110 
110 kg  / 122 kg 
1100 litri

HS-6008
8 kg / 9 kg 
79 litri 

HS-6013 
13 kg  / 14 kg 
126 litri

HS-6017 
17 kg  / 19 kg 
173 litri

HS-6024
24 kg  /  27 kg 
239 litri

HS-6032
32 kg  /  36 kg 
320 litri
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INCALZIRE
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INCALZIRE

ELECTRICA ABUR

VERSATILITATE 

EFICIENTA

Modelele din seria 
HS sunt disponibile 
în trei regimuri de 
încălzire diferite, 
astfel încât mașinile 
să se poată adapta 
nevoilor fiecărui 
client, atât pentru 
spălătorii, cât și 
pentru instalații noi.

FARA 
INCALZIRE 

(alimentare 
cu apă caldă 

externă)
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HS-6008 - Fara incalzire / Electrica  Fara incalzire / Electrica Fara incalzire / Electrica  Fara incalzire / Electrica  

HS-6013 Fara incalzire / Electrica / Abur - Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur 

HS-6017 Fara incalzire / Electrica / Abur - Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur 

HS-6024 Fara incalzire / Electrica / Abur - Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur 

HS-6032 Fara incalzire / Electrica / Abur - - Fara incalzire / Electrica / Abur Fara incalzire / Electrica / Abur 

HS-6040 Fara incalzire / Electrica / Abur - - - - 

HS-6057 Fara incalzire / Electrica / Abur - - - - 

HS-6110 Fara incalzire / Electrica / Abur - - - - 

MODELE, CONTROALE SI INCALZIRI 

COIN Control LOGI PRO 
Control 

LOGI Control INTELI Control PROFIT PLUS 
Control 
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TEHNOLOGIE
SOFT-MOUNT   
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TEHNOLOGIE SOFT-MOUNT  
Forta G

Seria HS Girbau  
mașinile de spălat 
lucrează la viteze mari 
de centrifugare, până la 
400G, obținând o 
umiditate reziduală mai 
mică de 50% (în funcție 
de țesătură).

UMIDITATE 

ENERGIE

Cu sarcini mai mici 
decât în mod 
obișnuit, sistemul 
de detectare și 
manipulare a 
dezechilibrelor 
asigură o rată de 
succes de filare 
mare, fără a afecta 
mecanismul.



INSTALARE RAPIDA 

COST INSTALARE

girbau.com 

TEHNOLOGIE SOFT-MOUNT  
Arcuri multidirecționale 

Sistemul Multi Directional Springs absoarbe 
vibrațiile și zgomotul, astfel încât să nu se 
ancoreze in podea .
Este necesară realizarea instalării
rapide și ușoare (Plug & Play).

Proiectarea se 
bazează pe 
calculul tensiunilor 
structurale pentru 
a evita punctele 
critice și pentru a 
obține o mașină 
extrem de robustă, 
cu o durată de 
muncă lungă, chiar 
și atunci când 
lucrează în cele 
mai exigente 
condiții.





girbau.com 

Nu necesită 
impamantare 

Viteză mare 
de rotatie

350-400 Factor G 
47-52% Res Hum

TEHNOLOGIE SOFT-MOUNT  
Construcție robustă



• Creste productivitatea

• Reduce costul de energie

• Reduce costul de labor.

• Reduce Spatiul 

TEHNOLOGIE SOFT-MOUNT  
Optimizarea spalatoriei

girbau.com 
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CARACTERISTICI



5.1

DURABILITATE  
SI FIABILITATE 



DURABILITATE SI FIABILITATE
Forta G

Sistem de comunicare cu motor-invertor

- Consum redus de energie electrică
- Precizia mișcării și acțiune mecanică 
- Viteza de control și dezechilibrul
- Reducerea vibrațiilor și uzurii componentelor
- Nivel de zgomot <70dB

DURABILITATE 

PRECIZIE 

CASTIGURI

Sistemul exclusiv 
de comandă și 
comunicare Girbau 
care leagă 
invertorul, motorul și 
microprocesorul 
asigură că întregul 
ansamblu este 
echilibrat 
corespunzător și 
are o durată de 
viață mai lungă

girbau.com 

Watch video 
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DURABILITATE SI FIABILITATE 
Impermeabilitate

Tambur din inox inoxidabil AISI-304L 

Fără suduri

Fără ruginire

Fără puncte slabe

Garnituri viton rezistente la procesele de spălare folosind ozon

ROBUSTETE 

INTRETINERE 

Etanșitatea este 
garantată cu o dublă 
etanșare radială și 
axială a uleiului, care 
conține o cameră 
mare de drenaj 
pentru a proteja 
carcasa rulmentului 
de posibile infiltrații 
de apă.

Ușa folosește un 
sistem de etanșare 
cu reglaje de 
reglare.



DURABILITATE SI FIABILITATE
Mentenanta usoara ACCESIBILITATE 

INTRETINERE 

PIESE DE SCHIMB

Întreținerea minimă 
cerută de aceste 
mașini de spălat 
este ușor de 
efectuat datorită 
accesibilității la toate 
componentele 
electrice și de 
transmisie. 
Majoritatea 
componentelor din 
seria HS sunt 
schimbabile, 
facilitând 
gestionarea stocului 
de piese de schimb.

girbau.com 



O a doua scurgere este optionala pe masinile Inteli Control

FIABILITATE 

INTRETINERE 

DURABILITATE SI FIABILITATE 
Scurgerea exclusivă

girbau.com 

Drenajul asigură o 
scurgere rapidă a 
apei de baie, precum 
și prevenirea 
blocajelor din cauza 
particulelor solide și 
este rezistent la 
substanțele chimice 
din zilele noastre, 
ceea ce îl face cel 
mai fiabil pe piață.

Watch video 





CALITATEA 
SPALARII

5.2
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Sistemul de ștampilare care 
creează găuri fără margini ascuțite 
asigură un tratament delicat pentru 
lenjerie și ajută la evacuarea apei 
în centrifugarea finala, precum și la 
îngrijirea țesăturilor.

FACUTA SA REZISTE 

UMIDITATE RESIDUALA 

CALITATE A SPALARII

CALITATEA SPALARII 
Care Touch Tambur

Calitatea finisajului 
de suprafață al 
tamburului 
influențează în mod 
direct durata 
satisfacției textilului 
și a clienților, tocmai 
de aceea Girbau are 
grijă la detalii.

Watch video 





Odată cu recircularea 
prin lamele perforate, se 
generează un flux în 
cascadă, crescând 
acțiunea de spălare și 
economisind apa.

ACTIONARE SPALARE 

CONSUM APA

TIMP CICLU

Aquafall este 
rezultatul studiului 
mișcării apei în 
interiorul tamburului 
pentru performanțe 
maxime de spălare 
cu niveluri scăzute 
de apă.

CALITATEA SPALARII 
Aquafall 

girbau.com 

Watch video 
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Cutie pentru distribuitor (dozare internă)
4 compartimente (2 pentru lichide și 2 pentru pulbere) 

Usor de curatat

Dozare externa
9 intrari pentru produse lichide
12 semnale electrice independente cu lungime reglabilă

Dozare interna 
HS-6008 / HS-6032 

Dozare interna 
HS-6040 / HS-6110 

Dozare externa & colector 
HS-6008 / HS-6110 

PRECIZIE 

ALTERNATIVE 

Toate modelele sunt 
echipate cu cutie de 
distribuție și 
conexiune la sisteme 
externe de dozare 
lichida.

Alternativele de 
dozare și precizia 
variază în funcție de 
microprocesor, 
pentru a se potrivi 
nevoilor fiecărui tip 
de țesătură.

CALITATEA SPALARII 
Dozare



DEZINFECTIE 

VERSATILITATE

Masinile de spalat 
din seria HS sunt 
construite cu 
materiale rezistente 
la procesele de 
spălare care 
folosesc ozon.

CALITATEA SPALARII 
Ozon

Tamburul este compus din otel 
inoxidabil AISI-304L cu sigiliu 
Viton.

girbau.com 



ECONOMIE 
ENERGIE

5.3



girbau.com 

PRECIZIE 

TIMP CICLU 

CONSUM 

Amestec de apă 
caldă și apa curata 
care atinge o 
temperatură și un 
nivel de baie extrem 
de precise și reduce 
costul ciclului de 
spălare și timpul de 
funcționare.

ECONOMIE ENERGIE 
Aquamixer 

Sistemul Aquamixer oferă
o precizie de ± 1ºC prin 
măsurarea temperaturii apei în 
timp ce intră în tambur pentru a 
regla cantitatea de apă și a evita 
utilizarea unei cantitati mai mari 
de apa decât cea programată.

Senzor nivel
Senzor de 
temperatura

Apa
curata Apa 

fierbinte 

Watch video 





girbau.com 

APA 

ENERGIE 

CHIMICALE 

ECONOMIE ENERGIE 
Incarcare inteligenta

Datorită controlului 
Inteli, mașina de 
spălat reglează 
automat consumul 
de apă și timpul de 
dozare proporțional 
în funcție de 
greutatea de 
încărcare, țesătură 
și programul selectat

Watch video 





Programul ECO60 e↑w  oferă în prezent rate de consum aproximativ de 
7 l/kg, reducand consumul de apa cu 59% și timpul preluat cu 23%.

girbau.com 

I Seria 2 I Seria 3 I Seria 4 I Seria 6 

EFICIENTA 

PROFITABILITATE 

Experiența Girbau 
ne-a permis să 
dezvoltăm 
echipamente noi în 
vederea eficienței 
energetice. 
Modelele din seria 
HS ies în evidență 
ca fiind cele mai 
eficiente în 
conformitate cu 
standardele WTL.

ECONOMIE ENERGIE 
Avans continuu



SIGUR SI 
ERGONOMIC

5.3
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Incarcare: lenjeria este compactată cu apă și apoi ușa poate fi deschisă pentru 
a finaliza încărcarea. Toată apa este folosită pentru spălare.
Descarcare: cu ușa deschisă, tamburul poate fi rotit alternativ în ambele 
moduri de a debloca și a elibera lenjeria după rotirea finală.

HS-6040 
HS-6057 
HS-6110 

Valabil pt. HS-6040, HS-6057 si HS-6110 

ERGONOMIE 

PRODUCTIVITATE 

EFORT 

Sistem exclusiv care 
ajută operatorul să 
umple masina până 
la capacitatea 
nominală.

Ușurează procesele 
de încărcare și 
descărcare, 
minimizând efortul 
operatorului.

SIGUR SI ERGONOMIC 
Incarcare usoara

girbau.com 



Valabil pt. HS-6040, 
HS-6057 si HS-6110. 
EasyLoad inclus. 
Dispozitiv portabil opțional. 

ERGONOMIE 

PRODUCTIVITATE 

EFORT 

Inclina mașina înapoi 
pentru a facilita 
încărcarea și 
înaintarea în timpul 
descărcării.

SIGUR SI ERGONOMIC 
Sistemul Tilt 

girbau.com 



Încuietoare dublă
ü Sistem dublu de verificare care verifică starea ușii 

(deschisă / închisă) 
Autoverificare

ü În fiecare ciclu de spălare, mașina verifică toate 
sistemele de siguranță. Ciclurile următoare nu vor 
începe dacă ușa nu a fost deschisă. 

SIGUR 

RISCURI 

SIGUR SI ERGONOMIC 
Autoverificare incuietoare dubla

girbau.com 

Mașinile de spălat 
rufe Girbau includ 
un mecanism dublu 
de siguranță. Ciclul 
începe numai dacă 
ușa este închisă și 
blocata.

Acest lucru reduce 
riscul de accidente 
și de a fi prins, pe 
lângă respectarea 
celor mai înalte 
standarde de 
siguranță.

Watch video 





girbau.com 

üRaportul dintre diametrul și 
adâncimea tamburului este pentru a 
ajuta la încărcarea și descărcarea 
mașinilor de spălat

üDeschidere ușă cu diametru mare
üUnghiul de deschidere a ușii 170º
üCarcasă exterioară cu margini 

rotunjite pentru a reduce impacturile 

COMFORT

EFORT 

Proiectați aplicarea 
criteriilor 
ergonomice în 
structura mașinii 
pentru a ajuta 
munca zilnică a 
operatorilor prin 
reducerea efortului 
acestora.

SIGUR SI ERGONOMIC 
Constructie ergonomica
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PROFIT 
PLUS 

COIN 
CONTROL 

UTILIZARE USOARA 

VERSATILITATE

Seria HS și 
controalele lor se 
adaptează la fiecare 
tip de afacere și 
necesități de 
spălătorie.

Programarea unei 
masini de spalat 
Girbau este extrem 
de ușoară, concept 
pe care Girbau l-a 
aplicat întotdeauna 
pe masinile lor.

CONTROL 
Control Seria 6 

LOGI PRO 
CONTROL 

LOGI 
CONTROL 

INTELI 
CONTROL 
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Inteli Control 
• 99 de programe configurabile (20 standard + 79 gratuit)
• Număr nelimitat de faze
• 6 niveluri de apă pot fi selectate
• Conexiune la un sistem de dozare extern
• Lungimea reglabilă a semnalului de dozare
• Dozare simultană a patru produse
• Mesaje de verificare și de alarmă în caz de eroare. Program 
de testare.
• Opțiunea de reglare manuală a parametrilor în timpul spălării
• Încărcarea inteligentă. Detectarea automată a sarcinii și 
consumul proporțional de apă și / sau detergent
• Încălzire și răcire treptată programabile
• Clătire insistenta. Oprirea modului „Crease-guard”
• Porniți la ora dorită
• Contorul total al ciclului și program
• Parametri de spălare programabili. Viteza de spălare, viteza 
de centrifugare, timpul de rotire sau 5 nivele de acțiune 
mecanică reglabilă
• Card de memorie
• IMTX

CONTROL 
Inteli 
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Printre altele, Inteli Control 
permite: controlul mișcării de 
balansare a lenjeriei, umplerea și 
golirea apei fără nicio acțiune 
mecanică sau control precis al 
temperaturii în baie cu o precizie 
de ±1ºC.

VERSATILITATE 

CONTROL 

Controlul și 
configurația totală a 
tuturor parametrilor 
ciclului de spălare 
fac posibilă 
derularea tuturor 
proceselor cele mai 
solicitante cu o 
lenjerie delicată.

CONTROL 
INTELI: Pregatire Wet Cleaning  



Programele sunt 
stocate pe computer 
și / sau pe cardul de 
memorie.

SIMPLU 

AGIL 

Inteli Manager Tool 
și software eXpert 
controlează 
programele de 
spălare pentru 
fiecare nevoie și 
pentru fiecare client 
prin computer, ceea 
ce face transferul 
rapid și ușor al 
informațiilor către 
mașinile de spălat.

CONTROL 
IMTx 

girbau.com 
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• 25 de programe configurabile
• Până la 11 faze pe program
• 6 niveluri de apă pot fi selectate
• Conexiune la un sistem de dozare extern
• Lungimea reglabilă a semnalului de dozare
• Dozare simultană a două produse
• Mesaje de verificare și de alarmă în caz de eroare. Program 
de testare
• Doar în sarcină. Consumul de apă și detergent proporțional 
cu greutatea de încărcare
• Clătire insistenta. Modul de oprire în formă de protecție
• Pornire la ora dorită
• Răcire treptată
• Verificarea parametrii de funcționare a programului în curs

CONTROL 
Logi PRO Control 
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• 8 programe configurabile
• Până la 9 faze pe program
• 4 niveluri de apă pot fi selectate
• Conexiune la un sistem de dozare extern
• Mesaje de verificare și de alarmă în caz 

de eroare. Program de testare
• Clătire. Modul de oprire pentru protecție 

(în faza finală)
• Pornire la ora dorită
• Răcire treptată (numai în faza de spălare) 

CONTROL 
Logi Control 
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• 4 programe specifice configurabile pentru spălătorii 

distribuite (vended)

• Până la 6 faze pe program

• 4 niveluri de apă pot fi selectate

• Conexiune la un sistem de dozare extern

• Lungimea reglabilă a semnalului de dozare

• Dozare simultană a două produse

• Mesaje de verificare și de alarmă în caz de eroare. 

Program de testare

• Contor de cicluri individuale

• Programarea prețurilor pe bandă de timp și program

• Plata cu jetoane, monede, sisteme de vânzare sau 

butoane

CONTROL 
Coin (Moneda)
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• 4 programe configurabile și 3 opțiuni suplimentare specifice 

spălătoriilor distribuite (vended)

• Până la 6 faze pe program

• 4 niveluri de apă pot fi selectate

• Conexiune la un sistem de dozare extern

• Lungimea reglabilă a semnalului de dozare

• Dozare simultană a două produse

• Mesaje de verificare și de alarmă în caz de eroare. Program 

de testare

• Program individual și contor de opțiuni suplimentare

• Programarea prețurilor pe bandă de timp, program și opțiune 

suplimentară

• Plata cu jetoane, monede, sisteme de vânzare sau butoane

CONTROL 
Profit Plus 
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RT-500 
RT-1000 

AS-200 

CONSUM 

EFICIENTA 

Sistemul de 
recuperare a apei 
reduce consumul 
de apă și se 
instalează ușor. 
Apa este 
recuperată pentru 
fazele de pre-
spălare și spălare.

ACCESORII 
Sistem de recuperare a apei

AS-200 RT-500 RT-1000 

HS-6008 - - - 
HS-6013 x - - 
HS-6017 x - - 
HS-6024 - - - 
HS-6032 - - - 
HS-6040 - x - 
HS-6057 - x - 
HS-6110 - - x 

girbau.com 
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WATER CONSUMPTION 
A	standard	European	co/on	wash	program	

Program Without water recovery With water recovery 

Prewash 4,2 0 
Wash 1 0 
Rinse 1 2,8 0 
Rinse 2 2,8 2,8 
Rinse 3 2,8 2,8 
Rinse 4 2,8 2,8 
TOTAL 16,4 8,4 

Values in l/kg (washer capacity R 1/10) 
Standard program without intermediate spins 

Prewash Wash Rinse 1 

Prewash 

Rinse 2 Rinse 3 Rinse 4 

4.2 l 1 l 2.8 l 2.8 l 2.8 l 2.8 l 

8.4 l 

Wash 

0 l 0 l 0 l 2.8 l 2.8 l 2.8 l 

2.8 l 4,2+1+2,8 = 8 l 

8 l 
0.4 l 

Rinse 1 Rinse 2 Rinse 3 Rinse 4 

A water recovery system cuts consumption by 
up to 50% depending on recoverable rinses. 

ACCESSORIES 
Water recovery system 



ERGONOMIE 

EFORT 

Seria HS dispune de 
piedestalele pentru a 
ridica ușa la o 
înălțime de 900mm 
și pentru a facilita 
lucrul cu 
cărucioarele de rufe.

ACCESORII
Piedestal

girbau.com 
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INSTRUMENTE 
DE VANZARE 
Brosura
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INSTRUMENTE DE VANZARE  
Date tehnice



HS-6008 
HS-6013 
HS-6017 
HS-6024 
HS-6032 
HS-6040 
HS-6057 
HS-6110 

MASINI DE SPALAT SERIA HS  
SPALARE PENTRU O LUME VERDE 




