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PRESĂ EXTRACTOARE SPR-50 
PENTRU ACTIVITATE DURA

CHEIA PROCESULUI DE 
PRESARE: EFICIENTA SI 
FIABILITATE
La Girbau cunoastem cat de dura poate fi activitatea într-o 
spălătorie. Știm, de asemenea, că există doi parametri cheie într-un 
sistem de spălare: EFICIENȚA ȘI FIABILITATEA.
Și acest lucru este valabil mai ales când vine vorba de cea mai dificilă 
parte a procesului: extractia apei.
Acesta este motivul pentru care Girbau a creat SPR-50, o mașină 
eficientă, proiectată pentru activitate dura.

Presa extractoare SPR-50 
condiționează rufele ce provin din 
tunelul de spalare si le pregateste 
pentru procesele urmatoare, 
uscarea sau călcarea.

Deși este optimizat pentru 
integrarea într-un sistem de 
spălare Girbau cu un tunel de 
spălare TBS-50, acesta poate fi 
adaptat cu ușurință la orice sistem 
de de spalare tunel de pe piață.

VERSATILITATE

EFICIENTA
Presarea eficientă maximizează 
productivitatea, reducând în același timp 
consumul în ultimele etape ale procesării 
lenjeriei.
SPR-50 Girbau se remarcă ca unul dintre 
cele mai eficiente sisteme de extragere a apei 
din lenjerie. 

FIABILITATE

Presa este un element vital în ceea ce 
privește fiabilitatea.
În interiorul acesteia sunt generate forțe ce 
depasesc 300 de tone. 
Girbau SPR-50 a fost conceput avand ca  
prioritate fiabilitatea, fata de oricare alta 
caracteristica.
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PERFORMANTA INALTA 
A SISTEMULUI 
HIDRAULIC

Sistemul hidraulic este proiectat 
pentru a asigura o presiune de 
stoarcere programabilă de la 0 la 
40 bar.

Proiectarea circuitului permite 
mișcare rapidă când nu există 
presiune, totodata ofera o 
presiune mare atunci cand 
rufele sunt in faza de 
compresiune.

PERFORMANTA
Extragerea apei din lenjerie este o sarcină cheie care marcheaza 
productivitatea spălătoriei. SPR-50 este o soluție performantă pentru 
extragerea apei și pentru optimizarea lenjeriei pentru urmatoarele procese, 
uscarea sau călcarea.
Extracția optimă a apei va reduce consumul de energie în uscarea și / sau 
călcarea ulterioară a lenjeriei.
Presa permite procesarea a până la 1800 kg de lenjerie pe oră, respectand in 
totalitate rufele delicate, prin realizarea unei presiuni maxime intr-un timp 
minim.

DELICATETE
Presa SPR-50 este in totalitate programabilă: presiunea asupra lenjeriei 
(reglabila potrivit la o presiune de 0,1 bar), timpul de presiune, inclusiv 
timpii de stoarcere la presiuni intermediare.

Programând toți acești parametri, utilizatorul poate crea programe specifice 
pentru tratamentul optim al tipurilor speciale de lenjerie: Gore-Tex, 
uniforme cu elemente, ca: butoane, fermoare, țesături speciale sau delicate.



Girbau a selectionat fiecare din 
componentele sale pentru a asigura 
fiabilitatea sistemului de spalare-tunel.

- Toate componentele în contact cu apa 
sunt fabricate din materiale rezistente 
la coroziune.

- Membrana de cauciuc natural de 
mare durabilitate si rezistenta la 
temperaturi ridicate.

COMPONENTE DE CALITATE

CALITATE
Presa SPR-50 a fost proiectata să dureze. Toate 
materialele au fost selectate cu atenție pentru a 
rezista coroziunii apei, cât și agentilor chimici 
ce intra in contact cu ele.

Efortul mecanic al structurii presei a fost studiat 
cu atenție pentru a obține o durabilitate 
maximă.

Acest lucru conferă presei SPR-50 o 
FIABILITATE de neegalat.



CLATIRE

REZERVOR 
RECUPERARE
APA TUNEL  

DRENAJ OPTIMIZAT
Drenajul apei prin canalele de evacuare a plăcii și absența unei benzi de evacuare asigură 
eliminarea rapidă a apei.
În plus, drenajul prin intermediul peretilor cosului optimizeaza evacuarea apei.

ALTI FABRICANTI

IGIENĂ

Presa SPR-50 este proiectată 
pentru a facilita accesul, curățarea 
și dezinfectarea. Rezervorul este 
poziționat în spate, sub presă, iar 
accesul este astfel mult mai ușor în 
ceea ce privește igienizarea și 
întreținerea.

1.
2.
3.

4.

Membrană temperatura inalta.
Coș cu drenaj lateral.
 Placă cu capacitate mare 

de extracție
 Eliminarea 
pneumatica (absenta 
benzii de descarcare)

2
1

3

4

Banda de descărcare
(reduce capacitatea de drenare)

RECUPERATOR APĂ
Presa SPR-50 are un rezervor de recuperare 
cu 2 pompe, care funcționează independent 
și complet programabil, pentru a obține o 
flexibilitate totală de recuperare și 
adaptabilitate la orice sistem de spălare.

EXTRACȚIE  
PUTERNICĂ, DAR 
DELICATĂ

Puterea de extracție este 
rezistența mecanică 
combinată cu blândețea 
tratamentului lenjeriei. Cine 
a spus că forta și blândețea 
sunt incompatibile?

Presa SPR-50 extrage 
cantitatea maximă de apă, 
lăsând lenjeria cu umiditate 
reziduală minimă pentru 
uscare și călcare.

SPR-50 se va ocupa atât de 
rentabilitatea spalatoriei, 
cât și viața textilelor.
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CONTROL
Noul control al presei, printr-un terminal LCD color și computerul de control 
al trenului de spalare, permit ca orice parametru al fazei de presare sa poata fi 
programat și modificat intr-o maniera intuitiva.
În plus, senzorii de presiune foarte precisi localizați în membrana grupului  
hidraulic, împreună cu un sistem care arata poziția permanenta a pistonului, 
permit monitorizarea fiecărui ciclu de presare până la cele mai mici detalii și, 
dacă este necesar, permite ca defecțiunile să fie foarte ușor diagnosticate.

Controlul BMT (Batchwasher 
Manager Tool) este software-ul de 
control care permite programarea 
sistemului de spălare.
Acesta controlează toți parametrii, 
inclusiv pe cei ai presarii, și îi 
stochează pentru analize ulterioare 
sau pentru a furniza orice 
informații care ar putea fi necesare.

TRANSABILITATE

Ecran tactil terminal

Ecran pentru afișarea SPR-50 în timp real în mediul BMT



VERSATILITATE
Clienții noștri pot avea spatii reduse sau diferite 
necesitati de spatiu pe parcursul duratei de viata a 
masinii. Din acest motiv, presa SPR-50 a fost 
construita in forma modulara și poate fi asamblată 
cu diferite poziții de ieșire.
Această configurație este setată din fabrică, dar 
poate fi oricând modificată cu ușurință, fără a fi 
necesară achiziționarea componentelor 
suplimentare scumpe.

SISTEM DE SPĂLARE GIRBAU

Girbau are o gamă completă de produse pentru 
configurarea sistemului de spălare care se potrivește 
cel mai bine nevoilor dumneavoastră. Diferite tunele 
de spalare, in functie de productie si necesitati si 
tipurile de lenjerie, inclusiv o gama de completa de 
uscatoare impreuna cu presa SPR-50, alcatuiesc 
sistemul de spalare GIRBAU.

Trei configurații disponibile



* Sistem hidraulic de răcire, apă reutilizabilă în 
mașina de spălat lot

Mașină pliata pentru 
transport
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GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă

MODEL SPR-50
Capacitatea nominală a lenjeriei uscate 50 kg

Diametrul presării 1,000 mm

Presiunea pe lenjerie 0... 40 Bar

Pompe de recuperare 
Debit nominal

2 un 
12 m3/h

Conexiune apă * 1/2” (22 l/h)

Timp de ciclu minim 100 s

Putere electrică instalată 16.5 KVA

Greutatea nominală 12,600 kg

HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - administracionmexico@girbau.com
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
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 - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - infofrance@girbau.com
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com




