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CALITATEA ALIMENTARII SI 
EFICACITATEA COSTULUI

SOLUTII PT 
EVOLUTIA PIETEI

Spălătoriile ajustează constant 
serviciile pe care le oferă în 
conformitate cu evoluția pieței. 
Pilotele, piesele de dimensiuni 
king, articole noi, gama de 
alimentatoare din seria DR oferă 
răspunsul la cerințele de 
alimentare diferite ale fiecărei rufe, 
cu calitatea și productivitatea de 
care au nevoie și cu siguranța pe 
care o merită operatorii lor.

PRODUCTIVITATE
Stațiile de încărcare ale alimentatorului au un design ergonomic 
care poate fi ajustat la înălțimea fiecărui operator pentru a oferi 
productivitate maximă cu efort minim. 300 articole / oră pot fi 
realizate, în funcție de articolul alimentat. Cu 3 poziții, 900 
articole / oră pot fi obținute pe o linie și cu 4 stații, până la 1200 
de articole / oră pe o singură linie.

CALITATE
Articolele de lenjerie sunt poziționate la viteză mare pe 
transportor cu o marjă de eroare mai mică de 1 mm. Puterea 
de vidare a cutiei de aspirație și diferitele sisteme de calitate 
asigură o alimentare perfectă.

ALIMENTATOARE SERIA DR 
SOLUTII ALIMENTARE

DRF4
DRF3 
DRF2

DRBS2 
DRBS3



IMPORTANTA 
PRECIZIEI

V-ați întrebat vreodată cum vor simți 
clienții dintr-un hotel, spa sau 
asistență medicală puterea 
alimentarii?Cu toții ne putem 
imagina senzația de miros curat de 
lenjerie proaspăt spălată, de lenjerii 
impecabil călcate. Cu toate acestea, 
cum simțim efectele alimentarii ?
Fără îndoială, deoarece articolul se 
simte blând  pe pielea noastră, fără 
nicio cută.
Alimentarea este o parte cheie a 
procesului de călcare. Am putea să 
avem cea mai bună călcare pentru 
piese și totuși să nu livrăm cea mai 
bună călcare dacă ignorăm acest 
proces. Gradul de precizie cu care 
trateaza fiecare articol delicat a 
fiecărui element este, fără îndoială, 
asociat cu modul în care este 
alimentat.

DR1+

DRM+



DRF 
ALIMENTARE FRONTALA 
AUTOMATA

FIABILITATE
Toate componentele alimentatorului au fost testate 
individual. Odata ce componentele sunt certificate, 
acestea sunt alese pentru a face parte din alimentator, 
care trebuie să fie supus unor teste stricte de laborator. 
Fiabilitatea este o caracteristică distinctivă a acestor 
alimentatoare.

COST
DRF poate functiona fără a construi un put, dacă 
elementele care trebuie alimentate nu depășesc 2,5 m. 
Acest lucru îmbunătățește igiena, împiedicând lenjeria 
să intre în contact cu podeaua și economisește costurile 
lucrărilor de construcție din spălătoria ta.  

GARANȚIE,
FIABILITATE ȘI
PRECIZIE
Cerințele de spălare sunt în evoluție odată cu piața. 
Țesăturile noi și dimensiunile noi necesită sisteme de 
alimentare pregătite pentru a răspunde modificărilor. 
Cearșafuri cu dimensiuni King sau Queen, pilote, 
cuverturi de dimensiuni King sau Queen - nu există 
limite în ceea ce privește alimentarea.



CLEME TRANSFER : FORTA SI PRECIZIE
Clemele de întindere sunt independente de clemele de transfer, permițând astfel o 
productivitate crescută. În timp ce un articol este transferat, operatorul poate alimenta 
articolul următor. Clemele de transfer țin articolul de lenjerie ferm. Chiar și cele mai 
groase și mai grele articole, cum ar fi pilote sau piese King-size, rămân întinse pentru a vă 
asigura că sunt alimentate perfect.

STATII INCARCARE : ERGONOMICE SI SIGURE
DRF s tațiile de încărcare au fost studiate cu atenție pentru a maximiza confortul și 
productivitatea operatorului.
Aspectul lor permite operatorilor să aibă o vedere clară a articolului introdus și astfel să 
poată controla progresul acestuia. În plus, spațiul dintre stațiile de lucru este larg și 
permite poziționarea ușoara a cărucioarelor.
Brațele de prindere, cu un sistem brevetat de Girbau, permit un transfer rapid al lenjeriei 
și returnarea clemelor, fără interferențe, crescând astfel productivitatea. Înălțimea 
clemelor poate fi reglată pentru a le adapta la înălțimea operatorului și coborate ușor 
prin simpla apăsare a acestora.

BARA TRANSFER : CONTROL GENTIL
Bara de transfer, prevăzută cu un sistem de vid pe toată lățimea alimentatorului, ține 
obiectul lenjeriei de capătul său longitudinal. Elementul este poziționat și păstrat paralel 
într-un mod extrem de blând și precis.

TEHNOLOGIE



MASA DE ALIMENTARE 
ASPIRANTA

DRF cu masa aspiranta ține articolul în timp 
ce se deplasează spre calandru.

Benzile sunt confecționate dintr-un material 
exclusiv compus din silicoane care asigură o 
aderență suplimentară la aspirația puternică 
a mesei.

Benzile sunt extrem de rezistente, reducând 
astfel costurile de întreținere.

DISPOZITIV INTINDERE
Partea de jos a benzii de alimentare este un 
dispozitiv de aspirație puternic, care atrage 
partea inferioară a articolelor alimentate.

Combinația acestui dispozitiv împreună 
cu un sistem de perii de întindere ajută la 
menținerea articolului întins și crește astfel 
calitatea alimentarii.

Nivelul său de zgomot este sub nivelul stabilit 
de cele mai exigente reglementări.

În modul automat, în partea de jos a unității 
puternice de alimentare, pentru a elimina 
articolele care se încadrează în partea de jos a 
dispozitivului, fără a opri producția.

CONTROALE
Sistemul de pictograme de control 
grafic permite configurarea ușoară 
și intuitivă a alimentatorului. 
Pictogramele sunt comune tuturor 
mașinilor Girbau, ceea ce face 
procesul de învățare ușor de 
transferat de la o mașină la alta. 
Ecranele de meniu, in concordanta 
cu funcția, facilitează utilizatorului 
să programeze toate posibilitățile 
de alimentare a diverselor articole 
de rufe.

STATIE INCARCARE

Definește numărul de stații planificate pentru alimentare

ETAPA 2 LUNII IN AUTOMAT
Decideți dacă lucrați doar cu prina bandă sau cu prima și a 

doua bandă în mod egal.

1 LINIE

1 LINIE
2 LINII



OPTIUNI

PERII SI BENZI INTINDERE (AR1)
O opțiune extrem de recomandată pentru îmbunătățirea calității 
alimentarii și mai mult. Banda de indepartare a cutelor situata 
deasupra conveiorului de ieșire, împreună cu periile dispuse pe 
una sau două linii, în funcție de alimentarea aleasă, corecteaza 
eventualele imperfecțiuni.

PERII, CURELE SI FLAPSURI CU GREUTATE REDUSA 
PENTRU INTINDERE (AR2) Pe lângă sistemul de periere 
și intindere menționat mai sus, această opțiune include un 
sistem pentru atenuarea greutății rufelor, care este foarte util 
atunci când alimentati articole mari, cum ar fi huse de pilote sau 
lenjerii de dimensiuni king. Sistemul ridică articolul printr-o 
mișcare de pătrundere pe partea de jos a acestuia, ușurând 
greutatea articolului, netezind cute și ușor de alimentat.

CALITATEA SISTEMULUI PENTRU FETELE DE 
MASA (AR3)
În plus față de periile și benzile și lamele de atenuare a 
greutății, această opțiune include un sistem de calitate pentru 
îmbunătățirea alimentării fetelor de masă.

OPTIUNI DE IMBUNATATIRE A CALITATII

PUT TEHNIC

Când DRF oferă opțiunea de a alimenta articole mici, pot 
apărea două situații diferite: alimentarea obiectelor mari - 
necesitând put tehnic sau alimentarea manuală articole 
mici, fără a fi nevoie de un put. Opțiunea put tehnic acoperă 
automat putul când sunt introduse articole mici. În acest fel, 
toate reglementările privind siguranța și ergonomia la locul 
de muncă sunt respectate.

PUT TEHNIC PENTRU ALIMENTAREA 
ARTICOLELOR MICI (E1) 
Această opțiune permite schimbarea capetelor de alimentare 
cu stațiile de alimentare automate. În același timp, 
transportorul de alimentare coboară la o înălțime accesibilă 
operatorilor. În acest fel sunt disponibile până la 4 linii de 
alimentare.

AL DOILEA SERVER (SV2)

Alimentatorul poate fi echipat cu un al doilea set de cleme de 
transfer care se deplasează de-a lungul mașinii, colectând 
articole din pozițiile de încărcare, atrăgându-le și trecându-le 
pe bara de transfer. Această opțiune este esențială pentru 
producții care depășesc 700 de articole / oră, când lucrarea se 
desfășoară normal pe două linii.  

OPTIUNI:
Contor de producție și iluminare interioară.



Alimentatorul frontal automat DRBS face posibilă 
alimentarea lenjeriei de diferite tipuri și dimensiuni 
pe 1 sau 2 linii automate și până la 4 în alimentarea 
manuală.

DRBS 
ALIMENTATOR FRONTAL 
AUTOMAT

VERSATILITATE
Proiectarea clemelor și tehnologia fac posibilă alimentarea 
lenjeriei de toate tipurile și dimensiunile. În plus, 
alimentarea manuală se poate efectua cu mașina standard.

FIABILITATE ȘI SIGURANȚĂ
Fiecare componentă a alimentatorului a fost testată 
individual. După ce componentele au fost certificate, 
acestea sunt alese pentru a forma o parte a 
alimentatorului, care trebuie să treacă o serie de teste de 
laborator dure. Fiabilitatea este o marcă distinctivă a 
acestor mașini.

CALITATE
Articolele de lenjerie sunt poziționate rapid pe 
transportorul de alimentare cu o marjă de eroare mai mică 
de 1mm. Puterea de tragere a dispozitivului de aspirație și 
diferitele sisteme de calitate asigură o alimentare perfectă.

ÎNTREȚINERE
Simplitatea operațiunii previne complicații în funcționarea 
acestuia și ajută operațiunile de intretinere.

DRBS2
DRBS3



Un sistem de comprimare a rolelor în timpul alimentarii 
pentru a asigura încărcarea corectă a articolului, mai ales dacă 
este greu sau are tendința de a aluneca.

DRBS2/DRBS3
Această mașină este prevăzută cu un sertar de extracție a 
prafului în față și o masă aspiranta, care asigură o calitate mai 
mare a alimentarii și o productivitate crescută.

Atât DRBS2, cât și DRBS3 sunt echipate cu 2 servere, realizând 
astfel producții de până la 790, respectiv 1.000 de articole pe oră.

Cleme noi alimentator mai ergonomice

Cleme de server noi, mai robuste pentru articole grele

DRBS
Alimentatoarele din seria DRBS prezintă cel mai recent 
sistem de siguranță pentru utilizatori, Sistemul de Protecție a 
Utilizatorilor. Acest sistem, cu uși care împiedică utilizatorul 
să acceseze clemele și serverele de alimentare atunci când 
mașina funcționează, garantand siguranța operatorilor și 
funcționarea corectă.



O opțiune extrem de recomandată pentru îmbunătățirea calității 
alimentarii și mai mult. O serie de benzi de netezire situate 
deasupra conveierului de descărcare, împreună cu o serie de perii 
pe 1 sau 2 benzi, în funcție de alimentarea aleasă, corectează 
eventualele imperfecțiuni care ar fi apărut.

PLIERE AUTOMATA 
Decideți dacă lucrați doar cu 
o linie sau cu 1 și 2 linii
deopotrivă.

1 BANDA / 2 BENZI

ALIMENTARE MANUALA 
Posibilitatea de a lucra cu 1, 2 sau 
4 linii.

CALITATE

DRBS3

CONTROL

Sistemul de pictograme de control grafic permite configurarea 
ușoară și intuitivă a alimentatorului.

Pictogramele sunt comune tuturor mașinilor Girbau, ajutând 
astfel învățarea de la o mașină la alta.

Ecranele de meniu, aranjate la funcție, facilitează utilizatorului 
să programeze toate posibilitățile de alimentare a diverselor 
articole de lenjerie.

PUT TEHNIC (Obligatoriu)

Cea mai bună și mai eficientă producție se realizează prin 
construirea unui put frontal în podea. Acest put oferă 
verticalitate maximă de intrare pentru lenjerie, împiedicând să 
se atingă de podea și asigurând o intrare mai precisă și mai 
eficientă a lenjeriei.

OPTIUNI
ILUMINARE

Mai ușor de vizualizat posibile pete sau rupturi pe 
lenjerie. Folosind butoanele DIRTY BROKEN, aceste 
lenjerii vor fi separate de circuitul liniei.

STATII DE INCARCARE

Stațiile de încărcare pentru DRBS3 au 
fost concepute cu atenție pentru a oferi 
confort și productivitate maximă a 
operatorului.

Acestea sunt cele 2 sau 3 configurații ale 
postului de lucru.

DRBS2 



DRM+ 
ALIMENTATOR FRONTAL 
MANUAL

Este ideal pentru spălătorii care necesită o 
alimentare manuală simplă, economică, cu 
întreținere minimă.

Proiectat pentru a alimenta articole de toate 
dimensiunile, poate funcționa pe 1, 2 sau 4 linii. 
Simplitatea și eficiența sunt cele două caracteristici 
principale ale DRM +.

SIMPLITATE
Simplitatea nu înseamnă mai puține rezultate. DRM + 
crește productivitatea spalatoriei cu simplitate în minte. 
Operatorii dvs. vor descoperi ca este foarte usor de 
folosit.

ÎNTREȚINERE
Accesibilitatea structurală excelentă facilitează 
întreținerea.

PRODUCTIVITATE
Cu acest alimentator manual, producția de alimentare 
este crescută cu între 30% și 40% în comparație cu 
alimentarea directă cu calandrul. 

COST
DRM + vă permite să introduceți automatizarea 
procesul de alimentare economic, câștigând astfel 
productivitate și calitatea calcatului fără a fi nevoie să 
faceți investiții majore în echipamente.



TAVA SUPORT ARTICOLE 
(AU) 

Tava ascunsă care ajută la inserarea 
articolelor mici.

MASA ASPIRANTA (ASP1) 
Aspiratia de pe masa de alimentare 
simplifică munca pentru operatori. 
Ține articolul și îl împiedică să se 
miște, crescând astfel 
productivitatea.

PROTECTIE CARUCIOR 
(BT) 

Șina de oțel împiedică carucioarele 
ce transporta lenjeria din spalatorie 
sa loveasca alimentatorul și îi ajută 
pe operatori să acceseze cărucioarele 
și încărcările lor.

SINE DE MISCARE (T1) 
Această opțiune este esențială pentru 
a ajuta accesul la alimentator și 
pentru lucrările de curățare și 
întreținere, atât pe alimentator, cât și 
pe calandru.

PERII INTINDERE (PERIE)
Periile de întindere intind 
lenjeria pe laturi și îmbunătățesc 
calitatea plierii.

ASAMBLARE MULTIPLA A 
ROTILOR (RIND) 

Ansamblu format din roți libere, util 
în special atunci când nu există 
aspiratie disponibilă în masa de 
alimentare. Roțile suporta articolele 
de lenjerie în timp ce sunt introduse.

OPTIUNI

TEHNOLOGIE
MAI MULT SPATIU
Spațiul de sub conveiorul alimentatorului permite loc pentru un 
coș de rufe, îmbunătățind astfel ergonomia și productivitatea 
operatorilor.

ALIMENTARE ERGONOMICA
Spațiu liber extins pe conveiorul alimentatorului asigură o 
alimentare sigură și ergonomică, cu o vizibilitate foarte 
bună a articolului introdus.

FILTRU
Orificiile de aspirare au filtre de retenție de fibre pentru a menține 
calitatea aerului din mediul de lucru.

DISPOZITIV ASPIRARE
Dispozitivul de aspirare este prevăzută cu huse accesibile, 
care ajută lucrările de întreținere.

INVERTOR PENTRU VITEZA
 Un invertor electronic de viteză sincronizează automat 
alimentatorul cu viteza calandrului.



DR1+ 
ALIMENTATOR FRONTAL 
AUTOMAT

Un alimentator automat foarte simplu pentru alimentarea 
automată a articolelor pe o linie. De asemenea,  permite 
alimentarea manuală a articolelor de toate dimensiunile 
pe 1, 2 sau 4 linii.

PRODUCTIVITATE
Are un mecanism de strângere care permite unui singur 
operator să alimenteze până la 300 de articole mari pe oră 
pe o singură linie și un program conceput pentru 2 
operatori, permițându-le să alimenteze până la 450 de 
piese pe oră. 

ÎNTREȚINERE
Operațiunea simplă previne complicații în funcționare și 
ajută la operațiunile de întreținere.

SIGURANTA
Clemele de alimentare pot fi oprite prin simpla apăsare a 
acestora, oferind siguranță maximă a operatorului.

CALITATE
Alimentarea automată asigură că toate articolele sunt 
aliniate, centrate și întinse perfect.



CLEME ALIMENTARE
În modul automat, o serie de cleme de alimentare trag 
lenjeria și introduc articolul cu precizie pe masa de aspirație.

CONTROL
Controlul DR1 + este intuitiv și ușor de gestionat datorită 
ecranului tactil color, ceea ce permite operatorului să modifice 
programul sistemului de călcare cu alimentare. În acest fel, 
controlul alimentatorului si al calandrului sunt sincronizate 
automat.

DISPOZITIV SI MASA DE ASPIRARE 
Cutia de aspirare mărește eficiența aspirării pe masa de pliere. 
Masa de aspirare ține ferm articolul de lenjerie.

PERII PENTRU INDEPARTARE CUTE
Acestea netezesc articolul de lenjerie odată ce a fost depus pe 
masa de aspirare, crescând astfel calitatea alimentarii.

Carucioarele in care este transportata 
lenjeria sunt impiedicate de sina de 
otel să lovească alimentatorul și îi ajută 
pe operatori să acceseze cărucioarele și 
încărcăturile lor.

TAVA SUPORT ARTICOLE

OPTIUNI
SINA DE MISCARE PROTECTIE CARUCIOR (BT)



DR SERII

DRF DRBS DRM+ DR1+

Cerințe electrice Putere instalată (max.) kVA 21,89 21,5 3,2

Aer comprimat Consum pentru 100 
articole

m3

10 8 -

Presiunea de operare bar 6 - 10 -

Dimensiuni Lungime L mm 5.080 4.955 3.475 

Lungimea L1 mm 4.850 -

Lungime Lu mm 3.000  
3.300  
3.500 

Înălțime (max) H mm 2.613 2.085 1.629 

Adâncimea P mm 2.710 2.625 1.137 

Altele Viteza conveior m/min 5 a 50 

Nivel sonor dBA 76 72

Greutate netă kg 3.700 3.100 1.100 1.200 

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

DRF DRBS DRM+/DR1+



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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EASY & BEST 
SOLUTIONS

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.

See video




