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SCHIMBARE IN SCOPUL 
DE IMBUNATATIRE

Compact + a rezultat din atitudinea 
proactivă Girbau în a crede
că modificările sunt făcute pentru a 
îmbunătăți.

Din ce în ce mai multe spălătorii cu 
probleme de spațiu sau de 
accesibilitate necesită un sistem de 
călcat pregătit pentru producții 
ridicate.

Compact + este răspunsul Girbau: 
cerințe noi, soluții noi.

COMPACT+ serii compacte de calcare 
APELURI NOI
PENTRU RASPUNSURI NOI

O MULTIME DE BENEFICII

COMPACT+
Acest lucru face posibilă integrarea a cinci diferite
funcții:introducere, uscare, călcare, pliere și stivuire într-o 
singură unitate. Sincronizarea și ușurința în funcționare se află 
în ADN-ul sistemului de călcat Compact +.

SPATIU
Cu Compact +, mai puțin este mai mult. În foarte puțin spațiu, 
este posibil să existe un sistem de călcat profesional pentru 
niveluri ridicate de producție.

PRODUCTIVITATE
Tot sistemul este conceput pentru a crește productivitatea: este 
nevoie doar de o singură persoană care să utilizeze mașina, 
masa de pliere cu aspirație face posibilă eliberarea rapidă a 
articolului de lenjerie, fără a fi nevoie să o țină. O suprafață mai 
mare de călcat înseamnă producție și economii ridicate în 
procesul de uscare.

600/33

800/33



Avantajele intrinseci 
multifuncționalității pot fi văzute 
clar în acest sistem de călcat.

MULTIFUNCȚIONAL
ÎN ESENȚĂ

Multi-funcționalitatea este un 
concept care apare atunci când este 
nevoie de spațiu și de a îmbunătăți 
randamentul investițiilor. Atunci 
când un singur produs ne permite să 
ne bucurăm de aceleași funcții care 
anterior au necesitat multe produse 
în același timp, multifuncționalitatea 
dobândește sensul său complet.

Aceasta este esența Compact +: cinci 
funcții într-o singură mașină. 

5in1
ALIMENTARE
Compact + face posibilă  reglarea alimentarii 
într-un mod versatil, cu 1 sau 2 persoane, 
pentru a răspunde nevoilor fiecăruia dintre 
clienți.

USCARE
Puterea de căldură a Compact + face posibilă 
călcarea lenjeriei direct fără a fi nevoie să 
treacă anterior prin uscător. Astfel, nu numai 
că economisește timp, ci mai ales energia 
investită în procesul de uscare (unul dintre 
cele mai scumpe procesări de rufe).

CALCARE
Acesta asigură o finisare de calitate 
excepțională, ca urmare a tratamentului 
suprafeței cu role și a benzilor împletite.

PLIERE
Este posibil să pliați până la 3 plieri 
transversale pe o linie, plus 
posibilitatea de 2 pliuri transversale 
în 2 linii.

STIVUIRE/STOCARE 
Designul exclusiv al stivuitorului 
asigură o calitate bună a stivuirii.

MINIM 20m2 OCUPAT / IDEAL 34m2

Spațiul este unul dintre argumentele care  defineste Compact +. 
Spațiul minim de operare este de doar 20m2, deși de preferință și, 
în mod ideal, ar trebui să fie de 34m2.

Sistemul de călcat industrial este acum posibil pentru toți cei care 
până acum trebuiau să respingă această opțiune din cauza 
problemelor de spațiu.



ÎNGRIJIREA ȘI TRATAMENTUL GENTIL AL 
TESATURII
Pe lângă călcarea de înaltă calitate, tratamentul aplicat pe 
cilindrul Compact + asigură o îngrijire delicată, 
prelungind astfel durata de viață a țesăturii.

ERGONOMIA
Lucrul cu sistemul Compact + este ușor și ergonomic. Masa 
de alimentare are o suprafață foarte extinsă.
Tot ceea ce trebuie făcut este intinderea părții inițiale a 
articolului, iar sistemul de aspirație ajută la poziționarea 
acestuia și la menținerea fermă a acestuia, astfel încât să fie 
livrat rapid, evitând astfel formarea de cute în timpul 
călcării.

CANTITATEA FINISARII

Calitatea finală de călcare este obținută 
prin diferite variabile. Pe de o parte, 
lenjeria este în contact cu suprafața 
cilindrului mai mult timp (lenjeria trece 
peste 270 ° din totalul cilindrului). În 
plus, aranjarea împletită a celor două 
circuite de benzi împiedică transferul 
oricărui semn la lenjerie.

Curele de călcat Masa de aspirație

Receptor frontal

Control

Cilindru cu 
tratament de 
suprafață Sistem de pliere încrucișat



VERSATILITATE PENTRU
FIECARE SECTOR

HOTELURI, SPITALE, CLINICI, ETC. 
SPALATORII DE MĂRIMI MEDII FOCUSATE 
PE CRESTERE
Compact + este cameleonic. Modularitatea și versatilitatea sa 
înseamnă că se poate încadra în toate acele spălătorii cu puțin 
spațiu care au nevoie de producții ridicate de călcat.

Hoteluri sau unități cu spălătorii centralizate poate depăși 
obstacole, cum ar fi accesul dificil, limitările de spațiu sau 
locațiile restricționate, deoarece mașina poate fi montată în 
același loc de muncă.

Spitale, clinici și centre pentru persoanele în vârstă sunt 
alte tipuri de afaceri care pot beneficia de o spălătorie 
industrială internă cu sistemul Compact +, fără ca acest lucru 
să însemne costuri mai mari de operator sau să necesite o 
suprafață mare de lucru.

În cele din urmă, spălătoriile industriale de dimensiuni 
medii, care sunt orientate către creștere, pot conta pe 
Compact +, oferind în același timp producția industrială, fără 
a fi necesar să investească într-un sistem de călcat care 
necesită un spațiu mai mare.



PERII DE CUTE
Un sistem de perii asigură întinderea articolului de lenjerie, 
atât pe părțile laterale, cât și pe ultima parte care trebuie 
introdusă. O întindere corectă împiedică formarea mai târziu 
a cutelor.

ALIMENTARE
CLEME DE ALIMENTARE
Clemele de alimentare  asigură că articolul este întotdeauna 
bine centrat, astfel încât în timpul plierii ulterioare pliurile și 
stivuirea să fie impecabile.
Sigure și ergonomice, clemele fac posibilă unei singure 
persoane să alimenteze articole de lenjerie de dimensiuni 
mari.

LINII DE ALIMENTARE
Compact + poate fi configurat pentru 1, 2 sau 4 linii, cu 
1 linie pentru cearceaf, 2 pentru fete de masă și 4 pentru 
articole mici (cum ar fi șervețele sau fețe de perne).

MANUAL

AUTOMAT (cu alimentare)



PLIERE

STANDARD MULTI-LINII

PRIMARA PRIMARA

1 LINIE

Realizează două pliuri primare (pe lungime). Pliere directă 
și fiabilă, adaptată majorității nevoilor. Eficient din punct 
de vedere al costurilor și economic. Potrivit pentru articole 
de până la 3 metri lungime (dimensiune pliată 900mm).
Efectuează unul sau două pliuri primare pe 1 linie.

2 LINII

Realizează două pliuri primare (pe lungime). Pliere directă 
și fiabilă, adaptată majorității nevoilor. Eficientă și 
economică. Potrivit pentru articole de până la
3 metri lungime (dimensiune pliată 900mm).
Realizează unul sau două pliuri primare pe 2 linii.

1
2 2

1

1 LINIE
Cu versiunea Standard, plierea transversala automata se 
realizează pe o singură linie. Se pot efectua până la 3 
plieri. Aceste plieri sunt realizate de aer și lame mecanice.

MULTI-LINII
Cu versiunea Multi-linii transversale se realizează automat pe 1 
linie sau pe 2 linii. Până la 3  plieri transversale pot fi realizate pe 
o linie și până la 2 plieri transversale  pe 2 linii. Aceste plieri sunt
realizate de aer și lame mecanice.

PLIERE TRANSVERSALA
2 sau 3 plieri transversale intr-o 

banda (UX3P)

1 sau 2 pliuri incrucisate pe 2 benzi (MX3P)



Modularea independentă a zonelor de 
căldură face posibilă economisirea a 
până la 30% din energie.

Sistemul maximizează eficiența 
procesului.

ARZATOR 
INTELIGENT

FLEXIBILITATE
Incalzire
Principalul obiectiv al sistemului Compact + este de a depăși barierele și de a reuși 
să se adapteze la nevoile spălătorilor care altfel nu ar putea accesa un sistem 
convențional de călcat industrial.
Încălzirea este disponibilă pe gaz, electric sau cu abur.

GAZ
Un sistem curat, de înaltă performanță, 
ecologic.

ELECTRIC

Încălzirea electrică este proiectată pentru a se 
adapta cerințelor clienților noștri. A avea un 
sistem  de călcat electric  NU este sinonim cu 
consumul mare de energie pentru Compact +.

ABUR
Aburul continuă să fie o cerință pentru multe 
spălătorii. Compact + este disponibil și cu acest 
sistem de încălzire.

ARZATOR 
INDEPENDENT



KNOCK DOWN 

În efortul de a depăși barierele, 
acestea pot fi montate în zone
care sunt inaccesibile, de exemplu 
spălătorii situate în centrul multor 
hoteluri.

COMPACT + poate fi expediat 
demontat în module pe care serviciul 
nostru tehnic le asamblează în 
spălătorie. Structura sa demontabilă 
cu șuruburi face posibilă accesul la 
spalatoria ta.

*Disponibil COMPACT+ 800/3300 Gaz

USURINTA INSTALARII

STIVUIRE 
Este disponibil în 4 poziții: două
laturi și două direcții, transformând și adaptându-
se în conformitate cu cerințele clienților.

În plus, centura de ieșire reglează înălțimea în 
funcție de cantitatea de articole, obținând astfel o 
calitate superioară stivuitor.  Compactpil  
stochează articolele și diferitele tipuri  de lenjerie 
prelucrate.

Permite o calitate înaltă și stivuire 
de precizie.
O lamă rotativă apasă lotul de 
lenjerie de fiecare dată când este 
încorporat un alt articol, pentru a 
obține o stivuire perfecta.

OPTIUNI

Masa de ieșire din spate 
Acumulatorului pentru 2 căi 
Acumulator pentru 4 căi 
By-pass frontal
By-pass fronta si posterior 
ionizat + bara anti-statică 
Tensiune specială

Bypass mecanic 1. 
lungime pliere Bypass ocol 

Ieșire la masa 
din spate

PLIERE LONGITUDINALA



CONTROL SI SIGURANTA

PROGRAMARE USOARA
Controlul cu ecran tactil color este extrem de intuitiv și ușor de 
programat.

Cu posibilitatea creării mai multor programe, este posibilă 
identificarea numelui clientului pentru a ajuta procesul.

Monitorul de control afișează locația incidentelor, în cazul în care 
acestea apar, grafic și vizual, economisind astfel timp și prevenind 
orice impact asupra productivității.

PROXIMITATE ȘI AGILITATE

Diagnosticele pot fi efectuate de la distanță, fără a fi nevoie de 
deplasare.
Informațiile pot fi captate pentru a analiza productivitatea, 
incidentele și orele de funcționare.
Obiectivul este: să câștigi timp și productivitate, pe lângă liniște 
pentru afacerea ta.



COMPACT+ SISTEM SERII  CALCARE
MODEL 600/33 800/33

CALCARE

Diametru cilindru mm 600 800 

Lungimea utila de lucru mm 3.300 3.300 

Viteza de operare m/min 4 - 12 4 - 15 

Suprafata de calcat m2  4,2 6,5 

Producție teoretică: * kg/h 170 220

Evaporare apa max. ** l/h 80 100

PLIERE

1 banda - pliuri primare 1 - 2

1 banda - pliuri transversale 1 - 2 - 3

2 benzi - pliuri primare 1 - 2

2 benzi - pliuri transversale 1 - 2

CONSUM

Gaz natural (9,500 kcal) m3/h 8,8 (310) 12,6 

Gaz propan (12,000 kcal) kg/h 6,4 (14.1) 8,6 

Abur (8 bar) kg/h 120 (265) 160 

Aer comprimat (8 bar) Nl/h 25000 

Energie electrica (V 400/240) *** kW 3,4 4,1

Încălzire electrică. kW 55 65

DATE TEHNICE

Lățimea totală**** L mm (in) 5.380 (211.7) 5.550 

Înălţime H mm (in) 1.800 (70.8) 2.050 

Adancime  P mm (in) 2.480 (97.6) 2.670 

Lățimea stivuitorului LP mm (in) 1.270 (50)

Absorbţie(V 400/240) A 8, 9,8

Aspirare m3/h (c.f.m.) 2x1100 

Diametru evacuare mm (in) 2x120 

Greutate netă kg (lbs) 3.400 3.700 

Nivel sonor dB/A <60

* Umiditate reziduală de maxim 45%. 
** La utilizarea întregii lățimi utile
*** C Încălzire cu abur: 400V / 240V-3 Ph + T-50 Hz / Încălzire pe gaz: 400V / 240V-3 Ph + N + 
T-50 Hz **** Lățimea totală a aburului: 5750 mm

GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare 
prealabilă

1 - 2

1 - 2 - 3

1 - 2

1 - 2

2x1100

2x120



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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E&B
Cele mai simple 
si bune solutii
SOLUTII SIMPLE SI 
DURABILE

Vă propunem un nou mod 
de lucru, menit să obțină cea 
mai bună soluție în cel mai 
simplu mod posibil.

Doar să vă cunoaștem 
cerințele de producție. Vom 
avea grijă de restul.

SIMPLU SI EFICIENT!




