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MASINI DE SPALAT RUFE CU 
HIDRO-EXTRACTOR SERIA LS  

PROIECTATE SA DUREZE



LS-332 LS-355

CONSTRUCTIE ROBUSTA
Șasiul este construit din profil de otel sudat mecanic, ranforsat, 
structurat, protejat cu grund si vopsit "epoxy" de înaltă rezistență. 
Tamburul interior și tambururile exterioare sunt din oțel inoxidabil 
AISI-304. Restul unității este din tablă de oțel zincat, protejat cu 
grund și acoperit cu vopsea epoxidică de înaltă rezistență. Aceste 
materiale asigură o rezistență excelentă la coroziune pentru întreaga 
mașină.

ROTATIE EFICIENTA
Masinile din seria LS lucreaza la viteze de centrifugare de până 
la 130 G. Acestea trebuie fixate pe o bază din beton pe o podea 
fermă pentru o instalare adecvată și funcționare fără zgomot și 
vibrații.

TEHNOLOGIE 
MONTARE RIGIDA

TRATAMENT DELICAT
Constructia tamburului cu orificii ambutizate, fără margini 
ascuțite asigură tratarea delicată a lenjeriei și facilitează 
scurgerea apei în timpul centrifugarii finale.
Aceasta atinge un nivel scăzut de umiditate reziduală și 
prelungește durata de viață utilă a textilelor.

O scurgere largă pentru golirea 
rapidă a băii, precum și evitarea 
blocajelor din cauza particulelor 
solide și rezistenta la substanțele 
chimice de astăzi, ceea ce o face cea 
mai fiabilă de pe piață.

Optional 2 scurgeri de apa independente.
(Doar la modele cu control PM).

DURATA DE VIATA A LENJERIEI

CALITATEA SPALARII

UMIDITATEA REZIDUALA

SERIA LS - MASINI HIDRO-EXTRACTOARE DE SPALAT RUFE  
PROIECTATE SA DUREZE



PM

PM CONTROL • 99 programe (20 fixe, 79 programabile); fiecare program poate avea până la 11 faze.
• Intrare apa: 3 tipuri de apa.
• 6 nivele baie.
• Temperatura: de la 0° la 90° sau de la 32° la 94°F.
• Dozare: cutie cu 4 compartimente pentru fiecare mașină și 5 semnale externe pentru

dozare centralizată, cu durată programabilă.
• Rotatii: 3 tipuri de rotatii variabile + rotatia 0.
• Timpuri: de la 1 la 99 minute pe fază.
• Răcire: selectabilă pentru fibre sintetice.
• Scurgere: scurgere simplă sau dublă.
• Rotatie: 2 viteze.
• Timp rotatie: de la 1 la 12 minute pe fază.
• Semnal acustic: lungime programabilă.
• Verificare de eroare și mesaje de alarmă.
• Program test.

Dozare interna
LS-355

Dozare interna
LS-332

DOZARE VERSATILA

Sistem de dozare interna (dozatoare automate / auto-
curățare pentru produse solide și lichide) plus externa 
(până la 5 semnale independente).

Produsele chimice sunt întotdeauna diluate în prealabil 
în colector pentru a evita deteriorarea țesăturilor prin 
contact direct.

Option of independent double water outlet 
(PM Control models only).

INCALZIRE ALTERNATIVA:Electric, Abur, Fara incalzire (alimentare cu apă caldă externă) 



HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com 
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com
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GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare 
prealabilă

LS SERIES WASHER EXTRACTORS  
MODEL LS-332 LS-355

Capacitatea factorului de umplere 1/9 kg 35  61  

Capacitatea factorului de umplere1/10 kg 32 55 

Ø Tambur  mm 900  1.080  

Adancime tambur mm 500  600  

Volum tambur dm3  318 550 

Greutate Neta kg  596  1.100 

Greutate brută** kg  681 1.240  

Inaltime  H  mm 1.440 1.745 

Latime   L  mm 1.093 1.422 

Adancime  P  mm 1.163  1.400  

Inaltimea de la baza usii  mm 420  620 

Viteza de spălare r.p.m. 40 34

Viteza de centrifugare r.p.m. 510 465

Factor-G 131 130

Ø Scurgere mm 75 75

Ø  Apa mm 19 25.4

Ø  Abur mm 12.7 19

Putere Motoare
kW      50 Hz 0,65/0,75/2,6 1,2/1,6/3,4

Incalzire electrica  E kW 21 33

Dimensiuni cu ambalaj LxPxH mm 1.200x1.250x1.550    1.520x1.490x1.960   




