
Mai mult decat spalatorii

SPALATORII 
SELF-SERVICE 

GIRBAU



Avand grija de tesatura, 
aveti grija de piele

Timp de generatii, mamele si bunicile noastre, 

si-au spalat lenjeria in rauri sau in casa.

Girbau pastreaza filizofia si 

intelepciunea acestor generatii 

spalare temeinica, dar cu grija 

cuiva care pretuieste fiecare 

imbracaminte



SPALATORIE SELF-SERVICE, 
MAI MULT DECAT O SPALATORIE 
POTRIVITA O spalatorie sistem self-service este mai mult decat o

spalatorie potrivita. Ea este nu numai o camera potrivita 

cu masini ce garanteaza rezultate foarte bune pentru 

afacere(durabilitate, productivitate , economie de 

energie) si caracteristici foarte bune pentru 

utilizatori(ergonomice, usor de utilizat, calitate). Deasupra 

si dincolo de o spalatorie de afaceri este un spatiu unde 

clientii petrec cateva ore in fiecare saptamana sau luna. 

Familiile, cuplurile, studentii, oamenii de afaceri si altii aleg 

sa utilizeze spalatoriile self-service pentru mai multe 

ratiuni, dar dincolo de toate deoarece ei simt ca timpul 

investit este valoros.

La Girau cand abordam si proiectam o spalatorie self-

service, noi gandim cu placere spatii speciale, unde sunt 

intalnite toate cerintele tehnice ale proprietarului si 

utilizatorilor care pot fi diferite. Noi cream afaceri eficiente 

de calitate,dar cu un plus, noi punem inima in el.

Aceasta a fost motivul pentru care spalatorii din intreaga 

lume ne-a ales pe noi timp de 55 ani."Este posibila sa fie 

deoarece tehnologia impreuna cu inima face diferenta?"



HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6032

CONSUM MAI MIC DE APA SI ENRGIE, COST MAI MIC PE CICLU SI CRESTEREA 
PROFITABILITATII PENTRU AFACERE
Caracteristici precum Aquamixer si Aquafall asigura performante maxime la spalare cu 
nivele joase de apa, prin aceasta optimizand consumul de apa si consumul de energie.

DURABILITATE
Constructia robusta a masinilor de spalat industriale Girbau permit a avea o 
durata de munca lunga fiind practic fara intrerupere.

MASINI DE SPALAT 
Calitate si eficienta bazate pe experienta

PRODUCTIVITATE
Este posibil sa setati fiecare parametru pentru a se potrivi cu nevoile procese ale 
fiecarei incarcaturi(economisand in acest fel timp). Acest lucru, conmbinat cu 
stabilirea procesului, care impiedica oprirea neplanificata, creste semnificativ 
productivitatea.
SIGURANTA 
Masinile de spalat Girbau au duble caracteristici de siguranta. Masina se porneste 
numai dupa verificarea faptului ca usa este inchisa si blocata. In fiecare ciclu de 
spalare sistemul verifica starea dubla descisa/inchisa a conditilor de siguranta. 
Aceasta face imposibil pentru oricine a produce pagube si a tine piept cerintelor de 
securitate curente.
CALITATE PROFESIONALA 
Tratament meticulos al tesaturilor pentru a asigura o viata lunga gratie procesului de 
spalare laudabil si Care Touch Drum. 

TIMP SCURT DE SPALARE, PROFIT MARE
Masinile de spalat Girbau sunt concepute pentru a permite realizarea de 
spalari cu cicluri foarte scurte(cca /30min)ce sunt in intregime 
centrifugate. 
USOR DE INSTALAT, PROGRAMAT SI UTILIZAT

VITEZA INALTA DE CENTRIFUGARE

MASINI DE SPALAT FARA MONTARE RIGIDA

HS
SERIA



MASINI DE SPALAT CU FIXARE RIGIDA 

RMG
SERIA VITEZA DE CENTRIFUGARE MEDIE

RMS
SERIA VITEZA DE CENTRIFUGARE NORMALA

LS
SERIA

RMG613 RMG617 RMG623 RMG628 RMS610 RMS613 RMS617 RMS623 RMS628 LS-332 LS-355

VITEZA DE CENTRIFUGARE

 MEDIE-INALTA



MASINI DE SPALAT CU VITEZA 
INALTA DE CENTRIFUGARE

TEHNOLOGIE MONTARE-SOFT

• CENTRIFUGARE EFICIENTA
Masinile de spalat Girbau seria HS functioneaza la viteze mari de 
centrifugare, pana la 400G (in functie de model)extragand apa 
eficient(umiditate reziduala mai mica de 50%in functie de tesaturi) si 
obtin economii de energie in procesul de uscare ulterioara.

• MANAGEMENTUL CENTRIFUGARII
Cu incarcaturi mai mici decat in mod obisnuit, sistemul de 
detectoare si manipulare a dezechilibrelor asigura o rata de 
centrifugare inalta, fara a afecta mecanismul.

• INSTALARE USOARA
Sistemul cu Arc Multidirectional absoarbe vibratiile si zgomotele, 
astfel incat nu este necesara ancorarea la sol, ceea ce face 
instalarea rapida si usoara

• TOUGH DESIGN
Proiectarea se bazeaza pe calculul tensiunilor structurate pentru a 
evita punctele critice si pentru a obtine o masina extrem de robusta 
cu o durata de munca lunga, chiar si atunci cand lucreaza in cele mai 
exigente conditii.

INSTALARE RAPIDA, FLEXIBILA 

UMIDITATE REZIDUALA 

VIBRATII

EFICIENTA

HS
SERIA

HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6032



Sistemul exclusiv de comanda si comunicare Girbau care 
leaga invertorul,motorul si microprocesorul asigura ca intregul 
ansamblu este echilibrat corespunzator si are o durata de viata 
mai lunga.GDRIVE permite controlul vitezei, corectarea 
dezechilibrelor si reducerea zgomotului(nivel de zgomot sub 
70dB), vibratie si uzura componente.

DURABILITATE 

MISCARI PRECISE 

CONSUM ELECTRIC
Control

Inverter

Motor

CALITATE EFICIENTA

 CICLURI RAPIDE 

APA

Aquafall este rezultatul unui stiudiu al miscarii apei in interiorul 
tamburului: cu un nivel minim de apa si cu recirculare prin pale 
perforate, asigura un debit in cascada, creste actiunea de 
spalare, reduce durata ciclului si economiseste apa.

Un mixer cu apa calda si rece care atinge o 
temperatura extrem de precisa, iar nivelul apei 
programat ecoomiseste energie si reduce 
durata ciclului de spalare.

PRECIZIE TEMPERATURA 

INCALZIRE RAPIDA 

APA SI PUTERE

Management bun al energiei si timpului investit in proces aratand un impact direct 
asupra profitabilitatii afacerii dumneavoastra.

Priceperea Girbau este capabila a dezvolta echipament nou cu privire la 
eficienta, reducand consumul de apa cu 50% si timpul cu 23%.

Modelele seria HS sunt cele mai eficiente in concordanta cu standardele WTL.

ECONOMIE DE ENERGIE

APA RECE

APA CALDA

SENZOR TEMPERATURA

SENZOR NIVEL

Sistemul de gauri stantate fara margini ascutite asigura ca 
lenjeria este tratata delicat si ajuta la evacuarea apei in 
timpul centrufugarii finale, asigurand tratarea cu atentie a 
tesaturilor.
Aceasta atinge un nivel scazut de umiditate reziduala si 
prelungeste durata de viata utila a tesaturilor 

LENJERIE CU VIATA MAI LUNGA 

CALITATEA SPALARII

 UMIDITATE REZIDUALA

Tamburul este realizat din otel inoxidabil AISI-304L cu 
garnitura Viton, rezistent la procesele de spalare cu ozon.



MASINI DE SPALAT CU MONTARE 
RIGIDA

   Viteza de centrifugare medie-inalta

Sistemul de stantare care creaza gauri fara margini 
ascutite asigura in tratament delicat pentru tesaturi si 
ajuta in evacuarea apei in centrifugarea finala,precum si 
asigurarea ingrijirii tesaturii, in acest fel sunt atinse 
niveluri scazute de umiditate reziduala si durata de viata a 
tesaturilor este prelungita.

Design-ul se bazeaza pe calculul tensiunilor structurale 
pentru a evita punctele critice si pe realizarea unei masini 
foarte robuste cu o durata lunga de viata chiar si atunci 
cand functioneaza in cele mai solicitante conditii.

 Scurgerea mare evacueaza apa din baie repede, precum 
si previne infundarea din cauza particulelor solide.

TEHNOLOGIE MONTARE RIGIDA

• ETANSARE

• DESIGN ROBUST

VITEZA DE CENTRIFUGARE 

ROBUSTETE

Tamburul este construit din otel inoxidabil AISI-304L garnitura 
de etansare din Viton, rezistent la procesele de spalare 
utilizand ozon.

RMG613 RMG617

RMG623 RMG628

• MANUIRE CU GRIJA

MECANICE: Etansarea este asigurata de garnituri duble 
radiale si axiale care contin o camera mare de scurgere 
pentru a proteja caseta rulment de la posibilele infiltratii de 
apa
USA: Utilizaeaza un sistem de garnitura EPDA reglabil.

SCURGEREA: Aceasta asiura scurgerea apei din baie, de 
asemenea previne blocajele datorita particulelor sale solide si 
rezista totodata la chimicale, facand-o cea mai rezistenta de 
pe piata.

VIATA LENJERIE

CALITATE SPALARE 

UMIDITATE REZIDUALA

RMG
SERIA

 MASINILE DE SPALAT SERIILE RMG GIRBAU 
LUCREAZA LA VITEZE DE CENTRIFUGARE DE 
600PRM

ACESTEA TREBUIE FIXATE LA O BAZA 
CONCRETA PE O PARDOSEALA SOLIDA 
PENTRU INSTALAREA CONVENABILA SI 
OPERARE FARA ZGOMOT SI VIBRATII



HARD-MOUNT WASHING MACHINES
Medium-High Spin Speed

MASINI DE SPALAT CU FIXARE RIGIDA 
Viteza medie de centrifugare

MASINI DE SPALAT CU FIXARE RIGIDA
Viteza normala de centrifugare

RMS610

RMS613 RMS617

RMS623

MASINI DE SPALAT SERIA RMS OPERATE LA VITEZE 
DE CENTRIFUGARE DE 600 RPM(ECHIVALENT LA 108- 
154 G IN FUNCTIE DE MODEL).

ACESTEA TREBUIE FIXATE LA O BAZA CONCRETA 
PE O PARDOSEALA FERMA PENTRU INSTALARE 
CORETCA SI OPERARE FARA ZGOMOT SI VIBRATII.

LS332

Capacitate 32 kg

Masinile de spalat Girbau seria LS au capacitate inalta, sunt 
masini robuste, solide, versatile, ecologice si rezistente. Sasiul 
este construit din profil de otel sudat mecanic ranforsat 
structural protejat cu grund si vopsit"expoxy" de inalta 
rezistenta. Tamburul interior, cuva,panoul frontal si panoul 
superior sunt din otel inox AISI304. 

 Restul unitatii este din tabla de otel zincat protejata cu 
grund  si acoperita cu vopsea expoxidica de inalta 
rezistenta. Aceste materiale asigura o rezistenta excelenta 
la coroziune pe intreaga masina.

RMS
SERIA

LS
SERIA

RMS628

LS355

Capacitate 55 kg

+ over 20
years in 

production

More than proven



OPTIUNI CONTROALE SI MODALITATI 
DE PLATA 

Tehnologie intuitiva, versatila

SPALATORII SUSTENABILE 
PENTRU O LUME MAI BUNA

Unul dintre principile pentru a realiza o lume mai buna 
este a o respecta. Acesta a fost laitmotivul ce a stimulat 
pe Girbau la fabricarea masiniilor de spalat ce consuma 
mai putine resurse naturale, ca si poluarea mai scazuta si 
a avea un impact mai mic in termen de emisii de cO2.

Masinile de spalat seria 6 fac ca afacerile spalaroriil 
sa respecta mediul ambiant, in timp ce ia in calcul 
sustenabilitatea.

Optiune cutie monede: Masina de spalat 
incorporeaza o cutie monede si poate fi operata 
direct prin plata cu monede pe masina insasi. 3 
tipuri de cutii de monede: simpla, dubla si 
electronica.
Cutiile electronice de monede pot fi programate 
a accepta diferite tipuri de monede.

Optiunea vended: Masina de spalat poate 
fi conectata la o unitate de plata 
centralizata(sistem extern start-up).

OPTIUNI SISTEME DE PLATA

+
Cutie monede+ optiune vending;  
Masina de spalat incorporeaza o cutie 
electronica monede si poate fi 
conectata la o unitate de plata 
electronica.

Optiunea comunicare: Masina de spalat 
incorporeaza un panou de comunicare pentru 
transferul informatiei la alt dispozitiv.



• 4 programe specifice configurabile pentru spalatorii self-service.
• Pana la 6 faze pe program.
• Pot fi selectate 4 nivele de apa.
• Conexiune la sistemul de dozare extern.
• Reglarea lungimii semnalului de dozare.
• Dozarea simultana a doua produse.
• Verificarea erorilor  si mesajelor.
• Contor individual ciclu.
• Programarea pretului pe banda de timp si program.
• Port comunicare(optional).

CONTROL MONEDA

CONTROL PROFIT PLUS

• 4 programe configurabile si 3 optiuni extra pentru spalatorii 
self-service.

• Pana la 6 faze de program.
• Pot fi selectate 4 nivele de apa.
• Conexiune la un sistem  de dozare extern.
• Reglarea lungimii semnalului acustic.
• Dozare simultana cu 2 produse.
• Verificarea mesajelor de erori si alarme.
• Program individual si contor optional.
• Programare pret pe banda de timp, program si optiune extra.
• Port comunicare( optional).

CONTROL MONEDA

• 4 programe de spalare
• Display aratand pretul si durata pana la sfarsitul ciclului.
• Cutie monede pentru jetoane si monede.
• Program de administrare pret.

SPALARE EXTRA:
Aceasta extinde faza de spalare principala pentru 
lenjeria cu cerinte de curatare la cerere. 
Utilizabila pentru lenjerie murdara cu pete 
fixate:imbracaminte de lucru, lenjerie de 
restaurant, prosoape de la coafor.
CLATIRE EXTRA:
Aceasta creste durata clatirii (faza4)ea este 
utilizata in particular pentru tesaturi in care nu 
este permis sa aiba urme de detergent. Utilizabila 
la haine pentru copii mici, cearceafuri si pentru 
persoane varstince.
CENTRIFUGARE EXTRA:
Acesta creste durata centrifugarii finale reducand 
umiditatea reziduala din lenjerie, crescand 
eficienta uscarii tesaturii groase, paturi pilote, etc.

TOATE OPTIUNILE EXTRA SUNT COMPATIBILE CU 
UTILIZAREA TUTUROR PROGRAMELOR SI TOATE 
TESATURILE.

 SERVICII NOI, VENITURI NOI 

PROGRAME

Foarte murdar Murdar Normal Delicat

KIT PROFIT PLUS

Actualizare masini Girbau

HS RMG
SERIA

RMS
SERIA

HS
SERIA

RMG
SERIA

RMS
SERIA

LS
SERIA 

OPTIUNI EXTRA

SERIA



Mangaierea unui articol de lenjerie, simtindu-i parfumul, delicatetea si atingerea pufoasa asupra 
pielii, ne transporta intr-o lume de emotii pe care o asociem cu bunastarea. 

Un proces de uscare bun duce la o experienta senzoriala si personala pentru clientii 
dumneavoastra, facandui sa-si vada afacerile intr-un mod diferit si mai placut.

Uscarea este ceea ce confera afacerii tale o nota personala. Cum puteti insista privind 
calitatea tesaturilor dumneavoastra este importanta daca nu le oferiti rasfatul pe care il 
merita in timpul procesului de uscare?

Va invitam sa imprimati mai multa personalitate afacerii dumneavoastra intr-un mod 
eficient si profitabil. Clientii dumneavoastra merita acest lucru, la fel ca si afacerea 
dumneavoastra.

USACATOARE
Afecteaza simturile dumneavoastra

Excelenta in eficienta

PERFORMANTA/EFICIENTA/PRODUCTIVITATE
Procesul de uscare consuma mai multa energie ca orice alt proces din spalatorie. 
Optimizarea utilizarii energiei si obtinerea de rezultate foarte bune in timp mai scurt 
sunt factorii cheie ce fac aceste uscatoare un aliat esential in reducerea costurlor  de 
functionare.
MAI PUTINE TESATURI UZATE
Viata lunga a tesaturilor.  Sistemul CARE TOUCH DRUM folosit de Girbau pe 
tamburul masinilor sale de spalat a fost transferat la uscatoarele sale. Ambutizarea 
gaurilor din tambur in loc sa le gaureasca cum fac altii producatori fac pentru 
masinile Girbau un important avantaj in tratamentul lenjeriei.

CONTROL 
Controlul precis al temperaturii si timpului si vitezei de rotatie a tamburului sunt 
factori cheie pentru a obtine un echilibru intre nevoile diferite pentru optimizarea 
procesului de uscare.



EFICIENTA ENERGETICA INALTA

ED260 ED340 ED460 ED660

DEBIT AXIAL

ED
SERIA

SLI
SERIA 

USCATOARE

SE 7 DD320
SLI-9 SLI-9U



EFICIENTA ENERGETICA 

CONSUM PUTERE

USCATOARE
Eficienta energetica inalta

Spalarea este un proces. O spalare buna este de mica folosinta 
daca nu este urmata de o uscare completa sau o calcare buna. 
Girbau a acumulat experienta de peste 50 ani in spalare pentru 
a obtine o potrivire perfecta pentru masinile de spalat si calcatul 
dumneavoastra. 

Doar daca fiecare parte a procesului de spalatorie se bazeaza 
pe eficienta, calitate si fiabilitate, o spalatorie poate devenii 
rentabila si poate oferi o valoare adaugata clientilor.

SUCCESUL CELUI MAI BUN 
PROCES

• GDRIVE

Sistemul exclusiv de comanda si comunicare Girbau care leaga 
invertorul, motorul si microprocesorul asigura ca intregul 
ansamblu este achilibrat corespunzator si are o durata de viata 
mai lunga. G DRIVE poate fi utilizat pentru a controla viteza de 
rotatie a tamburului si intervalele de rotatie.

CONTROL UMIDITATE
Sistemul de control al umiditatii 
reziduale este extrem de precis si de 
incredere. Impiedica suprauscarea 
lenjeriei si scurteaza timpul ciclului.

Senzor umiditate reziduala/Arie de aplicare

Perioada diminuare viteza

umiditate reziduala temperatura

ED260 ED340

ED460 ED660

Perioada initiata

Sistemul usa cu geam dublu  si panou dublu asigura o 
performanta mai mare  pentru a profita la maxim de 
energia termica. Nu exista scurgeri de aer sau caldura.

Faptul ca uscatorul nu degaja caldura face ca mediul de lucru 
sa fie placut si sigur.

• TEHNOLOGIE CAPTURA INCALZIRE

DURABILITATE

 MISCARI PRECISE 

CONSUM PUTERE

ED
SERIA

Perioada viteza constantaviteza 
uscare



EICIENTA ENERGETICA

 DURATA CICLULUI

DRYERS
High energy efficiency

• CONTROL VITEZA

Aceasta functie controleaza viteza de rotatie a tamburului 
cu ajutorul sistemului GDRIVE.

Directionarea fluxului de aer prin lenjerie si valorificarea la 
maxim a temperaturiilor sunt factori cheie pentru obtinerea 
celor mai bune performante de la un uscator. Combinatia 
dintre un flux radial si un flux de aer axial permite patrunderea 
aerului intre articolele de imbracaminte asigurand o uscare 
optima, in perioade scurte de ciclu.
Aerul circula prin lenjerie din mijlocul tamburului.

• PUTEREA FLUXULUI INCRUCISAT

• TRATAMENT DELICAT

Pentru a asigura tratarea usoara a lenjeriei, gaurile din tambur 
sunt obtinute prin stantare nu prin gaurire. Acest lucru asigura 
ca tesatura nu vine niciodata in contact cu marginile ascutite 
lasate de tamburele perforate. Absenta sudurilor in tambur fac 
structura foarte puternica, asigurand in acelasi timp un 
tratament bland pentru lenjerie.

Dimensiunile reduse ale  ansamblului arzator, inseamna 
ca spatiul poate fi optimizat si se poate obtine o putere 
mai mare.
Simplu, mai usor de controlat si mai fiabil.

VERSIUNE INCALZIRE  VERSIUNE INCALZIRE  
GAZ

SIGURANTA CU SISTEMUL DE RACIRE
Dupa terminarea programului sistemul asigura ca 
uscatorul si lenjeria raman la o temperatura sub 
temperatura de siguranta pentru e prevenii  eventualele 
incidente care ar putea aparea din incarcatura ramasa in 
interior.

SISTEM ANTI-INCRETIRE
Sistemul ant-cute evita ca lenjeria sa ramana prea mult in aceasi 
pozitie si astfel sa provoace cutele. Daca tamburul nu este 
deschis cand ciclul se termina dupa cateva minute, sistemul 
anti-cute este activat

SISTEM DE PREVENIRE A INCENDIILOR(OPTIONAL)
Un sistem pentru stingerea incendiilor care apar in interiorul 
uscatorului. Monitorizeaza toti senzorii de temperatura atat 
in timp ce programul functioneaza cat si in repaus.

CAND SIMPLITATEA INSEAMNA FIABILITATE

Etosul din spatele acestor uscatoare este ca, solutiile 
fiabile trebuie sa fie complexe.
Provocarea este de a obtine o fiabilitate mai mare cu 
simplitate.

• INTRETINERE USOARA

Reducerea intretinerii insemna o eficienta mare. Fitrul 
de capacitate mare, accesabilitatea usoara pentru 
curatare si unghiul filtrului( care ajuta la eliberarea 
fibrei) ajuta la econimisirea timpului de intretinere
Ventilatorul special conceput cu lamele curbate 
mentine intretinerea la minim. 
Nivelul de ventilatie este  mentinut fara a reduce 
performanta in timp.

• SUPORT AX

Nu exista nicio urma de uzura sau intretinerea asociata 
rotilor de sprijin. In acelas timp absenta rotilor 
inseamna ca unitatea ruleaza foarte linistit.

Cureaua de antrenare poati fi accesibila cu usurinta.

• DESIGN ERGONOMIC

Usa larga face usoara incarcarea si descarcarea. 
Designul egonomic cu acces usor si curatarea 
filtrului contribuie la confortul operatorului si creste 
randamentul acestora.

VIATA LENJERIEI 

CALITATEA SPALARII 

UZURILE LENJERIEI

ENERGY EFFICIENCY 

CYCLE COST

ELECTRICA



Materialele utilizate in structura si designul lor asigura 
soliditatea maxima in cele mai dure conditii timp de ani de 
zile. Tamburul si panoul frontal al uscatoarelor SLI sunt 
fabricate din otel inox.

Caracteristicile usii uscatoarelor SLI cu geam dublu opreste 
transmisia caldurii in spalatorie si  mentine suprafata usii 
rece in orice moment.

USCATOARE
Robustete si durabilitate 
menite pentru profitabilitate

SLI
SERIA 

USCATOR DUBLU 
DD320

Economie de spatiu intr-o 
sigura coloana sunt 
superpozate uscatoarele.

Panou dublu usa reduce 
emisia de caldura.

DD320 SE7

USCATOR 
SE-7

Compact, eficient, 
cost scazut cu 
energie, economie 
de spatiu.

SLI 9 SLI 9U



• 3 programe de temperatura (inalta,medie,joasa).
• Controale grafic.
• Usor de operat.
• Reglabil prin manager spalatorie.
• Port cominucare(optional).
• Instructiuni grafic pentru utilizare.

OPTIUNI CONTROALE SI SISTEME DE PLATA 
Tehnologie intuitiva, versatila

CONTROL MONEDA

COIN CONTROL

• 3 programe de temperatura (inalta,medie,joasa).
• Usor de operat.
• Reglabil prin manager spalatorie.
• Instructiuni utilizare in format text.

Optiunea cutie monede: Uscatorul incorporeaza o 
cutie monede si poate fi operata prin plata cu 
monede pe masina insasi. 3 tipuri de cutii 
monede: simpla,dubla,electronica.Cutiile 
electronice de monede pot fi programate pentru 
acceptarea de diferite tipuri de monede.

Optiunea vending: Uscatorul poate fi conectat la 
o unitate de plata centrala( sistem extern de
start-up).

+
Optiunea cutie monede+ vending: 
Uscatorul incorporeaza o cutii 
moneda electronica si poate fii 
conectata la unitate de plata 
centrata.

Optiunea comunicare: Uscatorul incorporeaza un 
bord de comunicare pentru transmiterea 
informatiei la alt dispozitiv.

PROGRAME

temperatura inalta temperatura medie      temperatura joasa

ED
SERIA

SLI
SERIA

CONTROL MONEDA

CONTROL DD320

• Control microprocesor 7 faze

OPTIUNI SISTEME DE PLATA



INTREBATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII!

Girbau ofera un serviciu inteligent pentru proiecte spalatorie self-service oferind 
nu numai masini, ci de asemenea sisteme si accesorii necesare pentru a fii siguri 
ca afacerea dumneavoastra primeste premisele si facilitatile necesare.

 Noi avem o gama larga de accesorii pentru a ajuta spalatoria dumneavoastra sa 
se adapteze flexibil la cerintele clientlui si a creste.

De asemenea oferim ustensile pentru a construi loialitatea consumatorului, cum ar fi 
de exemplu unitati centrale de plata.

Recomandam si oferim proiectanti pentru semnele si instructiunile necesare la o 
spalatorie self-service pentru a face usor pentru clienti a utiliza masiinile ( semne 
cu preturile, instructiuni pentru spalare, uscare, plata, etc).

Asa cum fabricam masini de inalta calitate, obligatia si incredintarea, noastra este a 
va oferi dvs. totul pentru nevoile dvs. atat prin optimizarea functionarii spalatoriei 
dvs. si a face proiectele  vizibile si de succes, si a face ce sigura experienta 
utilizatorului in spalatoria dvs este placuta si repetabila.

In acest fel, alegand Girbau sunteti autorizat a beneficia de certificarea siguranta 
experientei noastre si echipamentului nostru  rezultatul a peste 55 ani de  furnizat 
spalatoriii self-service peste tot in lume.

ACCESORII
Unitati centrale de plata

CATALOG SEMNE SPALATORIE SELF-SERVICE

In acest catalog gasiti dumneavoastra tot 
ce aveti nevoie pentru a face sigur tot ce 
este necesar intalnirii utilizatorilor 
spalatoriei self-service si trendul pietei.

O gama intreaga de materiale grafice gata 
toate pentru instalare.



RAFT  SUPERPOZARE DOZARE OPTIMAUNITATI DE PLATA CENTRALA

A SUPERPOZA MASINA DE SPALAT
+USCATORUL

POMPA PENTRU DOZAREA AUTOMATA A 
DETERGENTULUI



NITS 

collect lter.

UNITATI CENTRALE DE PLATA 

Unitatile centrale de plata Girbau permite cash-ul 
a fi depozitat in siguranta, facand usoara 
colectarea uletrioara.

Face posibil si optimizeaza spalatoria oferind data 
de utilizare a masinii(nr. de cicluri, ore) si 
informatii referitoare la incidente ca si ajutor in 
contabilitate.

Usor de instalat ori prin incorporare in zid sau 
utilizand un sistem de ancorare in pardoseala.

Ofera utilizatorilor plata usoara utilizand o gama de 
optiuni: monede, tichete sau carduri de
loialitate clienti.



CENTRAL PAYMENT UNITS 

L

CENTRAL PAYMENT UNITS 
CHIOSC DE PLATA SAPPHIRE

Imprimanta multi-functionala(optional):dispensere de tichete 
pentru fiecare tranzactie plus cupoane promotionale de marcheting.

Permite accesul de la distanta si controlul total asupra masinilor de 
spalat/uscatoarelor prin intermediul  sistemului de comunicare.

Permite ca toate setarile programului masinii de spalat/uscatorului 
a fii controlate.

Optiuni multiple de personalizare incarcaturi furnizate pentru 
clientii specifici.

Intuitiv si mai usor de utilizat gratie utilizarii unui ecran tactil 17.

FACETI SPALATORIA DUMNEAVOASTRA SELF-SERVICE!

LAUNDRY POINT
Un sistem simplu de plata centrala pentru spalatorii 
ce poate controla pana la 12 masini.

Conexiunea la masini puls

MY LAUNDRY
Un sistem de plata central pentru spalatorii capabil sa controleze pana la 32 
masini.

Imprimanta incorporata:  distribuie un tichet pentru fiecare tranzactie.

Utilizabl pentru accesul de la distanta: permite ca functiile de contabilitate 
a fi controlate de la distanta. 

Conexiunea la masini

Ecran 7(optional)

P U N C T   M A N A G E M E N T S P A L A T O R I E

Modele: 
• Chiosc de plata Sapphire 

• Chiosc de plata Sappire Cashless 

• Chiosc de plata cash

Un sistem avansat de plata centralizata pentru spalatorii, 
capabil a controla un numar nelimitat de masini.

Venit extra: prima unitate centrala de plata pentru exploatarea 
optiunilor extra si diferenta de pret pe program.



DISCOVER SAPPHIRE
Manage your Girbau vended laundry remotely.

sapphire.girbau.com

Laundry Management & Connectivity



Sapphire pentru proprietari si spalatoriile self-service

Cifra de afaceri

Monitorizeaza cifra de afaceri a spalatoriei 
dumneavoastra de la distanta in timp real si 
utilizand istoria lor. Calculul este facut in 
corcondanta cu preturile itnrate pentru fiecare 
masina si program.

 Productia de cicluri

Verifica cifra de afaceri si numarul de cicluri in 
timp real, incluzand date pentru fiecare masina. 
Compara aceasta cu media istorica a ciclurilor 
sau cifrelor de afaceri.

 Alarme masina

Verifica ce intemperii  a avut masina. Verificati o 
istorie a alarmelor cauzate si solutiile posibile. 
Amplasati si primiti notificarile via sms sau e-mail 
cand o alarma este declansata.

 Starea Masinii

Verificati cand masinile sunt livrate, lucrand pe 
durata a fii incarcate, deconectate, eliminate 
comanda sau cu o alarma activata.

 Manuale masina

Consultati manualele specifice pentru fiecare 
model al masinilor dumneavoastra,pentru a lua 
usor toate avantajele caracteristicilor.

Program activat

Evitati daca nu este necesar autorizarea Sapphire 
pentru activitatea de la distanta a programului 
masinii de spalat, uscatorului sau centrifuga 
pentru clientii dumneavoastra fara plata.

Punerea masinii in afara serviciului

Evitati daca nu este necesar autorizarea Sapphire 
pentru a pune masina in afara serviciului de la 
distanta cand dumneavoastra doriti sa nu utilizati 
masina, pentru a evita problemele 
secventiale.Dumneavoastra puteti deasemenea 
face aceasta masina sa fie accesibila de 
asemenea de la distanta.

 Cicluri si tinta cifrei de afaceri

Setati target petru spalatoria dumneavoastra 
pentru a vedea daca afacerea dumneavoastra este 
performanta asa cum asteptati de la ea.

Raport pe problemele utilizate

Gaseste ce programre si optiuni extra au fost 
utilizate cel mai mult de clientii dumneavoastra. 
Analizeaza fiecare masina si/sau perioada de 
timp cea mai buna pentru afacerea 
dumneavoastra. Pe baza acestora, creati o 
startegie de pret pentru a maximiza profitul.

 Contact serviciul tehnic suport

Daca o alarma apare pe masina sau daca  aveti o 
alta nevoie, intrati in contact direct cu serviciul 
tehnic, prin telefon sau e-mail.

Management si conexiuni 



ASOCIATII DE REZIDENTI

AVANTAJE PENTRI REZIDENTI
Nu ai nevoie de o masina de spalat si un uscator acasa. 
Program de spalare in 45 de minute.
Economie de energie si bani.
Capacitate mare si calitatea spalatului .

AVANTAJE PENTRU ASOCIATII
Rambursare intr-un timp foarte scurt.
Automatizare maxima.
Profitabilitate ridicata.
Mai putine griji.
Creste valoarea proprietatii..
Serviciu aditional pentru chiriasi , si posibilitate  de crestere a 
chiriei. 

Te-ai gandit vreodata la avantajele unel spalatorii 
SELF-SERVICE?

Cu o spalatorie comuna, fiecare rezident are 
o spalatorie industriala acasa.

Tu faci sport cand calatoresti? Ce faci cu lenjeria murdara? O pui in bagaj si il inchizi? La sfarsitul 
calatoriei, ce se intampla cand ajungi acasa si deschizi bagajul? Cat de mult costa inregistrarea 
unei valize suplimentare?

CELE MAI PROFITABILE SOLUTII SELF-SERVICE

HOTELURI

AVANTAJE PENTRU HOTEL 

Valoare adaugata la servicii. 
Venituri suplimentare pentru hotel. 
Tine pasul cu noile tendinte, de pe 
piata Exploateaza spatiu nefolosit.

SERVICII PENTRU CLIENTI

Servicii suplimentare in hotel.
Calatorie cu mai putine bagaje.
Haine sport mereu gata de purtat, Serviciu Expres. 
Disponibil imediat.



Acest model mixt consta 
intr-o zona de spalatorie 
self-service pentru clienti, 
plus o mica spalatorie 
proprie pentru a face fata 
tuturor lenjeriilor pentru 
servicile camping-ului(fete 
de masa, servet, 
prosoape, cearsafuri, 
uniforme, etc.).

CAMPING

Nu lasati rulotele sa mearga 
acasa cu lenjeria murdara. 
Campingurile opteaza pentru 
acest serviciu atat pentru 
imbunatatirea profitabilitatii la 
spalarea lenjeriei din 
restaurante si bungalouri si 
pentru a completa gama de 
servicii disponibile pentru 
rulote.

UN MODEL MIXT ESTE PRELUAT DE CAMPING-URI

Cu o spalatorie in camping, fiecare rulota are la dispozitie o spalatorie industriala in timpul vacantei.

Serviciu de spalatoire este 
foarte apreciat de membrii si 
oaspetii care viziteaza 
cluburile de pe yachturi.

Oferin acest lucru,  navelor 
agrement ofera un avantaj 
competitiv fata de alte nave 
de agrement din zona.

CLUBURI PE YACHTURI SI NAVE

MEMRII SI OASPETII AU NEVOIE DE UN SPATIU 
UNDE SA ISI SPELE SI USUCE LENJERIA.

Masinile de spalat GIRBAU sunt concepute pentru a face fata sarcinilor constante de munca, atat 
pentru haine, cat si pentru alta lenjerie nautica, cum ar fi costumele de baie, prosoapele si costumele 
din neopren. 

Din ce in ce mai multi 
oameni locuiesc pe nave si 
au nevoie de acest serviciu 
care poate fi instalat in 
doar 12m patrati. 



Studentii se pot descurca 
cu propria lenjerie fara a fi 
nevoiti sa paraseasca 
incinta sau sa o ia acasa in 
weekend.

SERVICII SUPLIMENTARE, VENITURI SUPLIMENTARE

O spalatorie  self-service in interior este mai usor de gestionat si foarte profitabila pentru 
locatii. Este un extra serviciu care ajuta locatiile sa se diferentieze de toate celelalte.

SALI DE RESEDINTA SI 
CAMPUSURI UNIVERSITARE

Avand o spalatorie self-
service in salile  de 
resedinta si in 
campusurile 
universitare ajuta 
locatile sa functioneze 
mai repede.

SPALARE SI USCARE SPECIALA  
LENJERIE PENTRU ANIMALE

O solutie de spalatorie igienica si profitabila
AVANTAJE PENTRU PROPRIETARUL SPAALTORIEI SELF-

SERVICE

•

• Serviciu nou, venituri noi, venituri suplimentare!

• Clienti noi! Un client care vine sa-si spele lenjeria pentru 
animalele de companie poate profita de șansa sa-si spele si  
propria lor lenjerie.

• Nou! care îți permite să ieși în evidență față de concurență printr-
o știre de pe site-ul tău web sau rețelele sociale.

• Cuvinte cheie noi pentru SEO/SEM

AVANTAJE PENTRU UTILIZATORII DE SPALATORIE

• Volumul tamburului de uz casnic nu permite spălarea

• hainelor mari pentru animale de companie acasă.

• Previne defectarea mașinii de spălat rufe de uz casnic.
Evitați mirosurile neplăcute de la haine în spălările ulterioare.

• Evitați să găsiți fire de păr pe haine la spălările ulterioare.
• Hainele animalului tau vor iesi foarte curate.

PROBLEME PENTRU MASINA DE 
SPALAT CASNICA
• La spălările ulterioare lenjeria va ieși acoperită cu fire de

păr.
• Miros neplacut.
• Canale de scurgere blocate.
• Tambur dezechilibrat.
• Deoarece piesele de lenjerie pentru animalele de companie

pot fi mari, nu se spală bine, deoarece nu incap bine în cuva
masinii de spalat.

CELE MAI PROFITABILE SOLUTII SELF-SERVICE

Nu pierdeți clienți! Clienții nu vor mai folosi alte mașini pentru spălarea 
lenjeriei pline de păr. Mulți clienți nu se vor întoarce dacă văd alți 
oameni care își spală lenjeria pentru animale de companie în mașini. 



HALLS OF RESIDENCE AND 
UNIVERSITY CAMPUSES

Spalarea si uscarea dureaza aproximativ 40-45 de 
minute, este aproape acelasi timp pe care il petreci 
facand cumparaturi saptamanale la supermarket.

Instalarea unei spalatorii self-service aproape de 
un centru comercial genereaza sinergii pozitive 
pentru ambele afaceri.

MINI

VENTAJAS PARA EL USUARIO DE LA LAVANDERÍA
• El volumen del bombo domestico, no permite lavar las
• prendas grandes de mascotas en casa.
• Evita que se estropee la lavadora doméstica.

Evita malos olores de la ropa en los lavados posteriores.
• Evita encontrarse pelos en la ropa en los lavados posteriores.
• La ropa de su mascota saldrá muy limpia.

SOLUTII 360ºIN FORMAT CONTAINER 

CONCEPT NOU PLUG&PLAY SPALATORIEI SELF-SERVICE

Spalatoria mobila realizata de Girbau este cea mai 
bună soluție pentru operarea locatilor noi precum 
benzinării, supermarketuri și centre comerciale.

Succesul unei spalatorii 
depinde de locatia ei.



MINI  2+1 CLOSEDD 
(2.75 metri latime 
pe 3 metri lungime)

MINI 2+2 CLOSED 
(2.75 metri latime pe 3,5 
metri lungime)

SOLUTII360º 
 In format container

M20’ OPEN 
(2.35 metri latime pe 
5.90 metri lungime)

T3x6 
(2,90 metri latime pe 6 
metri lungime)

M20x2 
(4.50 metri latime pe 
5.90 metri lungime)

T3x9
(2.90 metri latime 
pe 9 metri lungime)

MASINILE POT FI 
PERSONALIZATE DE 

CLIENT

Modele de 
transport terestru

Modele de transport 
maritim

Modele de 
transport terestru

MINI 2+2 ABIERTA
(2.25 metri latime 
pe 3.5 metri lungime)

MINI 2+1 ABIERTA 
(2.25 metri latime pe
 3 metri lungime)

&

CEA MAI PROFITABILA SOLUTIE SELF-SERVICE



Hoteluri - OPL extindere spalatorieSupermarket

Spalatorie auto

Benzinarii Zonele de servicii autostrazi

Campinguri Evenimente-Inchiriere de materiale

Universitati Parcari publice

Investitori Armata

Pompieri Dezastre naturale

360º SOLUTIONS 
in container format POTENTIALE 

LOCATII
UTILIZARI SI AFACERI



CELE MAI PROFITABILE SOLUTII SELF-SERVICE

ACOPERIS Sistemul 
de colectare a apei 
pluviale de pe 
acoperiș previne orice
posibilitate de 
scurgere sau infiltrare 
a apei.

STICLA PLUTITOARE
Toleranța de miscare
de 30 mm a sticlei 
plutitoare o face 
rezistenta la
miscarile rezultate 
din transport.

VENTILARE 
SALA 
MASINILOR

ALINIEREA 
SUPERIOARA 
ANTIVANDALICA
Masinile sunt ancorate 
în partea inferioar 
interioara. Placa de 
otel superioara care 
acopera masina 
împiedica orice 
posibilitate de a-l 
scoate din fata în caz 
de vandalism.

TAVANTavan cu 
panouri sandwich 
izolate cu grosimea 
de 40 mm.

PERETI
Laturile sunt închise 
cu sandwich izolat cu 
grosimea de 30 mm.

lumina LED

SASIU
Șasiu din oțel galvanizat vopsit
cu vopsea poliuretanică.
Vopsea folosită pentru
vopsirea vehiculelor. Clienții
pot alege orice culoare RAL 
doresc. Opțional: asiu din oțel
inoxidabil.

MODEL M20’ OPEN 
Pentru transport maritim



For maritime transportation

MODEL M20’ OPEN

PANOU ELECTRIC
Mașinile sunt protejate cu 
întrerupătoare termice magnetice 
pentru fiecare 3 mașini.

Transportul maritim se face printr-un 
container de 40 de picioare HQ.

PODEAPodeaua camerei de 
mașini este 100% mesteacăn 
finlandez,acoperită cu placă de 
oțel. Aceleași materiale sunt 
folosite pentru podeaua 
camioanelor frigorifice.

TRAPE DE CONECTARE
Ca urmare a trapelor montate în podea, în timpul instalării este 
permisă o toleranță la racordarea scurgerii de 110 mm, la rețeaua 
de apă și la electricitate.

INCUIETORI
Încuietoare din spate 
antivandal.

INSTALATII
Instalatiile electrice, sanitare si gaze sunt realizate folosind materiale 
de inalta calitate, optimizate pentru intretinere usoara si amenajate 
pentru a maximiza utilizarea spatiului.

Optionale:
Detartrant si
incalzitor de apa.

TRANSPORT MARITIM

Datorită structurii sale robuste, utilizarea 
grinzilor de ridicare nu este necesară 
pentru transport.

40 foot HQ



CEA MAI PROFITABILA SOLUTIE SELF-SERVICE

MODEL T3X9 
Pentru transport terestru

USA AUTOMATA 
OPTIONAL

SPATIU CHIOSC SELF-
SERVICE

CARCASA 
GAZ 
PROPAN 
OPTIONAL

SASIU 304PLUS din 
oțel inoxidabil 
OPTIONAL 

POMPA DE CALDURA 
OPTIONAL



TRANSPORT TERESTRU

PANOU ELECTRIC
Mașinile sunt protejate de panouri 
întreruptoare. Una la fiecare 3 mașini.

UTILITATI
Instalatiile electrice, sanitare si gaze sunt realizate din materiale de inalta calitate, 
concepute pentru intretinere usoara si amenajate pentru a profita la maximum de spatiu.

Transportul terestru se face pe o 
remorcă deschisă.

Datorită structurii sale dure, nu necesită 
grinzi de ridicare pentru transport.

 INSTALARE GAZ 
OPTIONAL

STATIE GATA DE PLATA 
OPTIONAL

INCALZITOR APA 
OPTIONAL

DECALCIFICATOR 
OPTIONAL



CEA MAI PROFITABILA SOLUTIE SELF-SERVICE





SATISFACȚIA CLIENȚILOR noștri este cartea 
noastră de vizită din întreaga lume.





Rețeaua comercială și tehnică extinsă  
Girbau din întreaga lume oferă consiliere, 
urmărire directă constantă și un răspuns 
tehnic rapid și eficient.





Peste 1.000 de spălătorii 
comerciale în funcțiune în 

întreaga lume





ED
SERIA

HS
SERIA

Model ED260 ED340 ED460 ED660

Dimensiune 
tambur

Volum lit 260 340 460 660 

Capacitate 1/25 - 1/18 kg 10,4-14,5 13,6 - 19 18,4 -25,5 26,4-37 

Diametru mm 736 940 

Adancime mm 612 800 663 950 

Dimensiunile  
masinii

Latime mm 798 1.002 

Adancime mm 985 1.173 1.056 1.343 

Inaltime mm 1.522 1.828 

Inaltime podea usa mm 570 695

Greutate Greutate neta kg 249 279 339 386 

Dimensiuni 
cu ambalaj

Lungime mm 826 1.030

Adancime mm 1.092 1.280 1.163 1.450 

Inaltime mm 1.680 1.985 

Putere
motor

Drum kW 0,40 0,45 0,80 0,85

Ventilator kW 0,25 0,55

Incalzire 
cu gaz

Putere kW 18 21,2 28 39

Voltaj V 200-240V / 50-60 Hz.  1Ph

Incalzire
electrica

ER (Capacitate redusa 
de putere)

kW 9,1 12,1 18,1 24,2

EN (Capacitate normala 
de putere) kW 12,1 18,1 24,2 31,8

Voltaj V 200-415V / 50-60Hz.  3Ph

Extractie
Diametru racord conducta

extractoare
mm 160 200 

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

Model HS6008 HS6013 HS6017 HS6024 HS6032

Dimensiune 
tambur

Capacitate 1/9 kg 9 14 19 27 35,5

Capacitate 1/10 kg 8 13 17 24 32

Volum dm3  79 126 173 239 320

Diametru mm 536 620 700 765 825

Adancime mm 351 416 450 520 598

Dimensiune 
masina

Latime mm 685 796 868 975 1053

Adancime mm 700 887 962 1.225 1.294

Inaltime mm 1.080 1.325 1.404 1.477 1.500

Ø deschidere usa mm 322 327 426 424 424

Inaltime podea-usa mm 390 509 515 581 600

Greutate Greutate neta kg 124 344 476 584 680

Greutate bruta kg 134 372 500 607 718

Masina
ambalata

Latime mm 720 823 897 1.002 1.075

Adancime mm 740 945 1.017 1.260 1.320

Inaltime mm 1.212 1.494 1.565 1.630 1.657

Putere
motor

Spalare kW 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2

Centrifugare kW 0,6 0,9 1,3 1,8 1,9

Viteza Spalare Control moneda r.p.m 50 48 45 42

Centrifugare Control moneda r.p.m 100,400,600,800,970 100,400,600,800,1.005 100,350,550,750,950 350,550,725,996

G-Force 283 351 354 400 400

Incalzire
Putere electrica de incalzire kW

1 ph: 4, 6 
 3 ph: 6

1ph: 6 sau 8
3ph: 9 sau 12

1ph: 6 sau 10
3ph: 9 sau 15

19,5 sau 12
19,5

Voltaj
(Apa fierbinte, abur)) V 200-240V 1ph 50Hz 200-240V 1ph 50Hz 200-240V 1ph 50Hz 200-240 V 1ph 50/60Hz

200-480V 3ph 50/60Hz
200-240 V 3ph 50/60Hz
380-480V 3ph 50/60Hz

Putere (Electrica) V
200-240V 1 o 3ph 50/60Hz
380-415V 3ph 50/60Hz

200-240V 1 o 3ph 50/60Hz
380-415V 3ph 50/60Hz

200-240V 1 o 3ph50/60Hz
380-415V 3ph 50/60Hz

200-240V 3ph 50/60Hz
380-415V 3ph 50/60Hz

200-240 V 3ph 50/60Hz
380-415V 3ph 50/60Hz



Model SLI-9  SLI-9U DD320 SE-7

Dimensiune 
tambur

Volum lit 212 2 x 312 198

Capacitate1/25 - 1/18 kg 8  - 11,5 2 x 12,5 - 17,3 7,92-11

Diametru mm 654  2 x 762  -

Lungime mm 610 2 x 685  -

Dimensiune 
masina

Latime mm 686 795 683 

Adancime mm 837 1.030 711 

Inaltime mm 1.092 2.040  1.092 

Inaltime podea usa mm 250 333 / 1314 -

Greutate  Greutate neta kg 112 236 68 

Dimensiune 
cu ambalaj

Latime mm 756 798 737 

Adancime mm 832 1.042 832

Inaltime mm 1.101 2.060 1.156 

Putere  
motor

Motor kW 0,19 2 x 0,19
0,4

Ventilator kW 0,25 2 x 0,37

Incalzire 
cu gaz

Putere kW 11,72 21,1 -

Voltaj V
1Ph 230V 50Hz 
1Ph 208-230V 60Hz

200-240V 
50-60 Hz.1Ph

-

Incalzire 
Electrica

ER(Capacitatea redusa de putere ) kW - -

5
EN(Capacitate normale de putere) kW 1Ph  5,4 / 3Ph  8,1 -

Voltaj V

1Ph   208-230V 
50/60Hz      3Ph  230 
-415V 50Hz    3Ph  
208-460V60Hz

-
220-240V  

Extractie Diametru racord conducta 
extractoare

mm 102 2 x 203 102 (4)

GIRBAU S.A. reserves the rigth to change design and/or specifications without notice

SLI
SERIA

RMG
SERIA

RMS
SERIA

LS

Modele Punct 
 spalatorie

Spalatoria 
mea

Chiosc de plata
Sapphire 

Latime mm 456 595 

Adancime mm 267 420)

Inaltime mm 764 760 

Greutate neta 
 a masinii

kg 50 50 45 

Putere
 elevtrica

W 230 120 275

Tensiune 
 de alimentare

Vac 230

Sisem de 
ancorare

Fixat pe perete
sau incorporat

Baza incorporata : 
sau
structura metalica  

Unitati Centrale de plata

Model RMS610 LS-355

Dimensiune 
tambur

Capacitate 1/9 kg 11

SERIARMS613 

[RMG613] RMS17 [RMG617] RMS623 [RMG623] RMS628 [RMG628] LS-332 14  18,5           

25      30,5            35 61 

Capacitate1/10 kg 10 13) 17 23 28 32 55 

Volum dm3 99 126 166 226 274 318 550 

Diametru mm 536 620 700 765 900 1.080 

Adancime mm 439 416 549 586 596 500 600 

Dimensiuniile 
masinii

Latime mm 685 750 870 870 1.093 1.422 

Adancime mm 760 930 1.063 1.139 1.174 1.163 1.400 

Inaltime mm 1.080 1.344 1.424 1.466 1.440 1.745 

Ø deschidere usa mm 322 327 426 424 506 

Inaltime de incarcare mm 390 509 544 420 620 

Greutate Greutate neta kg 144 238 255 336 408 596 1.100 

Greutate bruta kg 155 263 283 366 434 681 1.240 

Dimensiuni cu 
ambalaj

Latime mm 715 777 897 897 1.200 1.520 

Adancime mm 830 962 1.095 1.170 1.225 1.250 1.490 

Inaltime mm 1.250 1.494 1.565 1.627 1.550 1.960 

Putere 
motor

Spalare kW 0,30 0,47 0,60 0,85 0,9 0,65 1,20

Centrifugare kW 0,35 0,67 [0,85] 0,80 0,93 [1,05] 1,3 2,6 3,4

Viteza Spalare  r.p.m 50 47 44 42 40 34

Centrifugare r.p.m
100, 400, 500, 
580, 600

100, 300 [380], 400 [540], 500 [635], 600 
[760]

100, 300 [360], 400 [505], 
500 [600], 600 [715]

86, 342, 433 [485], 
530 [570], 592 [685]

510 465

Forta -G 108 125 [200] 141 [200] 154 [200], 131 130

Incalzire
Putere incalzire electrica kW

1Ph:  2,4 sau 6 
3Ph:  6

1Ph:  6 sau 8
3Ph:  9 sau 12

1Ph:  6 sau 10
3Ph:  9 sau 15 3Ph:  12 sau19,5 21 33

Voltaj
(Apa fierbinte, abur) V 200-240V  1Ph  50Hz 

200-240V  3Ph  50/6Hz                        
380-415V  3Ph  50/Hz                        

440-480V  3Ph  60Hz

200-400V  
3-Ph  50/60Hz

Voltaj (Electric) V

200-240V  1 o 
3Ph  50/60Hz   
380-415V  3Ph  
50Hz

200-240V  1 sau 3Ph  
50/60Hz        380-415V  3Ph  
50/60Hz

200-240V  3Ph  50/60Hz        
380-415V  3Ph  50Hz

200-415V  
3-Ph  50/60Hz

SERIA



EXPERIENTA

Transmitem clientilor nostri informatiile pe care le-am 
acumulat atunci când elaboram un proiect de spalatorie 
adaptat nevoilor acestora, plus consiliere si formare 
continuaprin serviciul Sfaturi pentru spalatorie Girbau.

Acesta este modul în care obtinem Solutii Usoare&Bune!

Filosofia din spatele viziunii lui Girbau asupra lumii poate fi rezumată  în solutii 

Usoare&Bune (U&B) si constă  în crearea de solutii de spalatorie comerciala care 

să  răspundă  cerinț elor fiecărei afaceri, astfel încât fiecare client să  poată  găs i 

răspunsurile de care are nevoie cât mai uș or posibil.

În spalatoriile comerciale solutiile standard nu sunt suficiente pentru ca fiecare caz este 

diferit (sediul sau, tipul de clienti pe care îi cauta, decorul si asa mai departe).

Mai mult decât sa oferim produse specifice pentru sectorul lor, oferim un pachet de 

servicii si solutii care le permit sa aiba încredere ca au ales cel mai bun partener 

pentru afacerea lor.

SFATURI DE PROIECTARE A SPALATORIEI SELF-SERVICE

U&B
SOLUTII 

USOARE&BUNE

girbau.com
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