
PROSPECT: Uscator profesional covoare – uscare naturala/uscare 
fortata 
 

 

Descriere produs: 

Uscatorul profesional pentru covoare a fost dezvoltat pentru a simplifica procesul de 

agatare a covoarelor pentru uscarea acestora. 
Deoarece uscatorul este intotdeuna adaptat la dimensiunile existente sau spatiul 

solicitat, el nu are dimensiuni fixe. 
Functionarea este simpla: un conveior deplaseaza toate barele de uscare in jurul 
unui aranjament eliptic. 

Ansamblul bara este tras printr-un lant rezistent. 
Barele de transport covoare amplasate in partea superioara se deplaseaza goale spre 
partea inferioara, unde urmeaza a fii asezate pe ele covoarele, apoi circula spre 

partea superioara, unde raman gata agatate in acelasi loc. 
O bara este intr-o pozitie de utilizare cand este suspendata la aproximativ 1 metru 
de pardoseala. 

 
Urmatoarea bara goala este apoi transportata intr-o pozitie gata de utilizare. 
Procesul de agatare se realizeaza intr-un ritm uniform si in mod ergonomic. 

Covoarele sunt ridicate mecanic si sunt tinute separat la distanta egala unul de altul. 
Expunerea la uscare se realizeaza simplu si intr-un spatiu minim, rezultand cea mai 
comoda si rapida uscare a acestora. 

Uscatorul poate fi echipat cu 1 sau 2 ascensoare (ascendent si descendent). 
Inaltimea maxima de ridicare a elevatorului este de 6 metri. Lungimea uscatorului 
poate varia de la 5 la 20 de metri, cu o capacitate de agatare de la 50 la 200 

covoare.  

Intregul proces se executa automat. 



Barele de agatare pot fi facute din otel inox. 

Dimensiunile standard: 

- Puterea totala: 1kw 
- Lungimea bara – 4m 
- Lungimea totala – 5m 

- Lungimea de la 10 la 20m (in functie de numarul de bare) 

- Capacitatea 5 bare la metru 

- La fiecare 6m pot fii aproximativ 2 coloane  

- Inaltimea maxima 6m 

Uscatorul include: ventilatoare, generator de caldura, extractor, control temperatura 
si umiditate, izolatie termica. 

 

 



 
 
 
 
Camera de uscare cu elevator pentru covoare, model “MINI DRYING 
ROOM 14” si “MINI DRYING ROOM 30”. 
 

Descriere produs: 

CATINET oferta clientilor sai pozibilitatea achizitionarii unui uscator MINI, cu o capacitate 

de 14 sau 30 covoare, avand o structura panou – sandwich, construita in jurul 

conveiorului de uscare. In interior, pe stanga, este un ventilator cu diametru 80cm si un 

dezumidificator, impreuna cu bare pentru agatarea covoarelor de 4m lungime. Barele 

sunt ancorate in lantul conveior, cu actionare manuala. Usa frontala pentru incarcarea si 
scoaterea covoarelor. 

Timpul de uscare al covorului poate fi redus la cateva ore in conditii optime. 
Fara zgomot. 

Camera de uscare poate fi construita de Catinet potrivit cerintelor 
individuale ale clientilor si premiselor spalatoriei. 

DATE TEHNICE 

MODEL 14 30 
Capacitate covoare buc 14 30 

Alimentare electrica  380V/50Hz/3N 380V/50Hz/3N 
Putere electrica kw 1,5 3 

Dimentiuni exterioare (Lxlxh) m 6,1x1,2x2,0 6,1x1,2x2,0 
Greutate neta kg 500 700 

 



 
 

 


