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CALITATE SI PRODUCTIVITATE

FT SERII

PLIEREA ESTE CEA MAI IMPORTANTA 
INTR-O SPALATORIE

FTLITE FTTOPFOLD FTMAXIFTB



Echipamentele Girbau mențin același nivel de 
calitate în timpul proceselor de spălare, uscare, 
călcare și pliere. Finisajul oferă impresia finală 
pentru client.

Acesta este motivul pentru care Girbau oferă o gamă 
largă de utilaje de pliere. Fiecare rufă are propriul 
său standard de calitate și propriile cerințe; pliul nu 
este doar un alt pas, ci este punctul final.

CU FT SERII PLIERE

Girbau a creat o gamă capabilă să plieze orice tip de 
articol cu eficiență și calitate, adaptându-se la 
cerințele fiecărei piese.

Mărimea articolelor , pieselor , tipul pliului, 
materialul, nivelul calității. Fiecare piesă este unică 
în cerințele sale, iar seria FT va oferi răspunsul.

Cu ajutorul pliatorului FT, Girbau își consolidează 
filozofia Easy & Best Solutions: crearea de pachete 
de rufe flexibile, adaptate oricărui sector, astfel încât 
fiecare client să găsească cu ușurință soluția pe care 
o caută.



PRODUCTIVITATE
FTLITE este proiectat pentru prosoape pliabile 
și alte articole de prosop, pături de linie aeriană 
și articole similare. În plus, acceptă totul, de la 
articole mici până la articole la scară largă.

MARIMEA MAXIMA A PIESELOR
(1,200mm x 2,400mm)

PRIMA PLIERE CU SISTEM DE SUFLARE 
SI CENTURA INVERSA 
În primele 2 pliuri încrucișate, se utilizează inversarea și 
un sistem de suflare, în timp ce plierea finală se 
realizează cu revers și cu lama.
Aceste pliuri sunt realizate fără oprirea centurilor, 
obținând astfel un tratament optim al lenjeriei
și o productivitate ridicată.

A DOUA PLIERE CU STIVUIRE
(STIVUIRE & PLIERE)
Jumătatea de pliere secundară este realizată cu un stivuitor 
rotativ (stivă & pliere). Piloții revin din stivuitor în poziția 
operatorului pe o curea de descărcare.

PLIERE MANUALA
Alimentarea se efectuează manual pe masa de alimentare. 
Tabelul este prevăzut cu indicatori care ajută la centrarea 
articolului.

ECRAN TACTIL CU CONTROL GRAFIC USOR 
DE UTILIZAT
FTLITE încorporează un sistem de control tactil în culori ușor 
de utilizat, împreună cu programele de operare de bază.

ECONOMIE ȘI SIMPLITATE ÎN 
FORMĂ COMPACTĂ

FTLITE



PRIMA PLIERE
FTLITE execută 1, 2 și chiar 3 pliuri longitudinale. 
Plierea longitudinală poate fi configurată pentru plierea 
articolului în jumătate (1/2) sau pentru un pliu de tip 
francez (1/3).

TEHNOLOGIE
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1/3

1/3 + 1/2

3 x 1/2

2 x 1/2

A DOUA PLIERE SI STIVUIRE

FTLITE pliator execută o jumătate de cruce secundară 
cu un stivuitor rotativ (stack & fold). Această pliere 
este obligatorie.
Articolele revin din stivuitor la operator pe o curea de 
descărcare.
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Cuțite mecanice 
(pliuri primare)

PRIMA PLIERE
Plierea primară este realizată de un sistem cu cuțite 
mecanice cu lame care sunt reglate pentru a se potrivi cu 
dimensiunea articolului. Sistemul poate efectua o dată 
(în jumătate) sau de 2 ori (pliere franceză sau de tip 1/3).

MOD DE OPERARE
Operatorul pliază prosopul cu conveiorul de alimentare.

Odată ce prosopul este plasat pe acest transportor, 
fotocelula plasată sub transportorul de alimentare, va da 
un semnal de pornire pentru a rula transportorul de 
alimentare.

După alimentare, o fotocelă va măsura lungimea 
prosopului și mașina va seta dimensiunile de pliere 
programate.

Prima pliere este executată de cuțite mecanice.

CALITATE INALTA A PROCESARII 
SI RATA PRODUCTIEI

FTTOPFOLD

A DOUA PLIERE
Prima fază a pliului secundar se face printr-un 
sistem transportor inversat împreună cu un puternic 
jet mecanic de aer. A doua fază este realizată de o 
lamă mecanică.

PRODUCTIVITATE
FTTOPFOLD înseamnă fiabilitate și producție ridicată. 
Producția poate ajunge până la 1200 de bucăți / oră 
(producție maximă) în funcție de mărimea articolelor, 
tipul de pliere și abilitățile operatorului.

MARIMEA MAXIMA A PIESELOR
Lăţime: 1,100 mm
Lungime (1.8): 1,800 mm
Lungime (2.2): 2,200 mm
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2 x 1/2



MASA INDEPENDENTA DE PLIERE
Acest pliator este alimentat manual pe o masă de 
alimentare independentă. Transportorul oprit permite 
operatorului să alimenteze lenjeria, fără a afecta 
producția.
Masa este, de asemenea, complet ergonomică și 
reglabilă pe înălțime. Opțional, transportorul de 
alimentare cu vid poate fi solicitat.

PLIERE PRIMARA CU EXCLUSIVITATEA 
CUTITELOR MECANICE
Un sistem de lame permite plierea articolelor mici și 
mijlocii fără a opri transportorul, îmbunătățind astfel 
productivitatea fără a reduce calitatea plierelor.

A DOUA PLIERE UTILIZAND SISTEMUL 
DE SUFLARE SI A CENTURILOR DE 
INVERSARE
În faza de pliere secundară, șervețele vor fi presate de 
două transportoare conduse pentru a asigura un proces 
de înaltă calitate. Prima încrucișare este realizată prin 
curele cu rabatare în combinație cu un cuțit mecanic. Al 
doilea pliu se realizează printr-o centură pliabilă invers, în 
combinație cu un cuțit mecanic, obținând rezultate de 
înaltă calitate și o rată de producție ridicată.

SISTEM CONTROL 
FTTOPFOLD este livrat cu un software industrial PLC, 
controlat printr-o interfață ușor de utilizat cu ecran tactil 
în care pot fi stocate până la 100 de programe definite de 
client cu contoare separate pentru fiecare program și 
articol. Software-ul este ușor de utilizat și este programabil 
printr-un stick USB, care creează automat o copie de 
rezervă a ultimelor 10 modificări efectuate în software.

OPTIUNI

• FTTOPFOLD este disponibil cu 4 stivuitoare chiar și cu 
lățimi diferite.

• Indicator laser pentru jumătate de pliere.

• Capacitate de reglare a înălțimii cu sistem de vid.

• Suruburi pentru ochi. 

TEHNOLOGIE

STIVUIRE
FTTOPFOLD selectează automat articolele de rufe și le 
stivuiește în trei categorii (până la patru, opțiunea de 4 
stivuitoare),
Sistemul include 3 sau 4 transportoare de descărcare care 
pot fi configurate cu ieșirea sa la stânga sau la dreapta și 
un alt transportor pentru a direcționa pachetele fie către 
operator, fie către un transportor de expediție. Este 
posibil să configurați ieșirea în direcția înapoi sau înainte, 
în conformitate cu cerințele.



PLIERE PRIMARA
Pentru plierea primară se folosește un sistem de 
suflare, cu un jet de aer ajustat pentru a se potrivi cu 
dimensiunea articolului. Poate efectua o dată (în 
jumătate) sau 2 pliuri (pliere franceză sau de tip 1/3).

1/2 1/3

1/2

1/3

2 x 1/2

VERSATILITATE ȘI MULTI-UTILIZARE: 
PROIECTATĂ PT AFACERILE DVS DE VIS
Designul compact al FTMAXI vă permite să profitați la maxim 
de caracteristicile sale multi-funcționale, deoarece permite 
introducerea unui amestec de articole de dimensiuni diferite, 
în timp ce ocupați foarte puțin spațiu în spălătoria dvs. (mai 
puțin de 4 metri).

CALITATE SI PRODUCTIVITATE 
LA CEL MAI CORECT PRET

FTMAXI

PLIEREA SECUNDARA
Un sistem de inversare a transportorului, împreună cu 
un jet puternic de aer, permite realizarea a 1 sau 2 pliuri 
încrucișate.

Curelele utilizate la plierea încrucișată sunt elastice, 
contribuind la o pliere de calitate și ajută accesul la 
articole în cazul blocării.

Pliere cu jet de aer

PRODUCTIVITATE
FTMAXI este un pliator cu mai multe utilizări 
conceput pentru plierea, clasificarea și stivuirea 
articolelor de prosop sau similare.

FTMAXI - fiabilitatea înseamnă o 
productivitate ridicată. În funcție de 
dimensiunea articolelor, producția poate ajunge 
până la 900 de bucăți / oră, în funcție de tipul 
de articol introdus, de tipul de pliere și de 
abilitatea operatorului.

MARIMEA MAXIMA A PIESELOR 
(1,200mm x 2,350mm)



STIVUIRE

FTMAXI selectează automat articolele de rufe și le 
stivuiește în trei categorii (până la patru cu opțiunea 4 
stivuitoare).
Sistemul include un transportor de descărcare care poate
fi configurat cu ieșirea sa la stânga sau la dreapta și
în direcție înainte sau înapoi, în conformitate cu cerințele.

MASA INDEPENDENTA DE PLIERE
Acest pliator este alimentat manual pe o masă de alimentare 
independentă. Transportoarele se opresc pentru a permite 
operatorilor sa introducă lenjerie, fără a afecta producția.

PLIERE PRIMARA CU SISTEM EXCLUSIV 
DE SUFLARE  
Un sistem de suflare cu jet de aer permite articole de 
dimensiuni mici și medii care se pliază fără oprirea 
transportorului, îmbunătățind astfel productivitatea fără 
a reduce calitatea de pliere.

OPTIUNI
FTMAXI este disponibil cu 4 stivuitoare (1 suplimentar la 
mașina standard) și transportorul de descărcare poate 
funcționa la dreapta sau la stânga.
Opțional sunt disponibile stivuitoarele cu lățimea de 600 
mm.

TEHNOLOGIE

În acest fel, plierea de bună calitate este asigurată. Masa 
este, de asemenea, complet ergonomică și reglabilă pe 
înălțime. Ergonomia și siguranța sunt omniprezente în 
FTMAXI.

ECRAN TACTIL CU CONTROL GRAFIC USOR DE 
UTILIZAT
FTMAXI pliator include un sistem de control și 
programare. Un sistem cu pictograme ușor de utilizat, 
care ghidează utilizatorul în operarea mașinii. Toate 
utilajele Girbau includ acest control, ajutând operatorii 
să învețe și să dezvolte o serie de abilități în manipularea 
diferitelor echipamente.



ADAPTAT LA CERINȚELE DVS.
Simplitate pentru utilizatorii care nu necesită clasificare. 
FTB are toate funcțiile FTMAXI, dar are o singură ieșire, 
ceea ce simplifică designul și reduce costul.

FTB

MARIMEA MAXIMA A ARTICOLELOR
(1,200mm x 2,350mm)

PRODUCTIVITATE
FTB este un pliator multi-funcțional conceput pentru 
plierea și stivuirea articolelor de prosop sau similare.

Fiabilitatea FTB este combinată cu o productivitate 
ridicată. În funcție de dimensiunea articolelor, producția 
poate ajunge până la 900 de articole / oră, în funcție de 
tipul articolului inserat și de tipul de pliere.

PENTRU UTILIZATORII CARE NU 
SOLICITĂ CLASIFICAREA STIVUIRII

PRIMA PLIERE
Pentru plierea primară se folosește un sistem de 
suflare, cu un jet de aer ajustat pentru a se potrivi cu 
dimensiunea articolului. Poate efectua o dată (în 
jumătate) sau 2 pliuri (pliere franceză sau de tip 1/3).

1/2 1/3

1/2
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2 x 1/2

A DOUA PLIERE
Un sistem de inversare a transportorului, împreună cu 
un jet puternic de aer, permite realizarea a 1 sau 2 pliuri 
încrucișate.

Curelele utilizate la plierea încrucișată sunt elastice, 
contribuind la o pliere de calitate și ajută accesul la 
articole în cazul blocării.



GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica designul și / sau specificațiile fără notificare prealabilă.

MODEL FTLITE FTTOPFOLD FTMAXI FTB

1,8 2,2

Electricitate

Putere instalată kVA 2  5,85 2,5 2,5

400V 3ph conexiune mm
2

+T+N 3 X 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Aer comprimat

Presiunea de alimentare bar 6 a 10 6 a 10 (1/2”) 6 a 10

Consum / oră Nm
3

4 / 100 pieces 60 Nl/h 1-2 / 100 pieces 1 -1,5 /100 piese

Altele

Nivel sonor la 1 metru dBa 75 <70 75 75

Greutate netă kg (lbs.) 920 (2028) 1.320 (2.910) 1.100 (2425) 950 (2.904,39)

Înălțimea H

mm (in)

1.790 (70,47) 1.360 (53,54) 1.402 (55,19) 1.402 (55,19) 

Lățime L 1.590 (62,60) 2.050 (80,71) 1.952 (76,85) 1.456 (57,32)

Lungime P 2.950 (116,14) 4.600 (181,10) 5.000 (196,85) 5.213 (205,23) 6.404 (252,13)
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CELE MAI BUNE SI 

SIMPLE SOLUTII

SOLUȚII SIMPLE ȘI 
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

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




