EOLO M

Vyhřívaný žehlící stůl s odsáváním, s/bez vyvíječe páry
STANDARD

Technicé údaje
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EOLOM (1300x800)

800mm

1300mm

- napařovací žehlící jednotka obsažena v
provedení s vyvíječem páry
Technické údaje

MAXI

800mm

- elektricky vyhřívaná pracovní plocha s regulací teploty
- vestavěné odsávací zařízení 1x230V
- k dispozici v následujících variantách:

pracovní plocha STANDARD nebo MAXI

s nebo bez vyvíječe páry

s žehličkou a příslušenstvím (AF)

EOLOM (1600x800)

EOLOM* (1300x800)

1600mm

EOLOM* (1600x800)

EOLOM*
(1300x800) EOLOM*
(1600x800)
EOLOM(1300x800)
EOLOM/AF(1300x800) EOLOM(1600x800)
EOLOM/AF (1600x800)
(*) s vyvíječem páry
(*) s vyvíječem páry
EOLOMAF(1300x800) EOLOMAF(1600x800)
1x230V/50 Hz

230V/400V/1/50-60
-Hz
0,830 kW 1-1,5 kW
1-1,5 kW
0,45 kW 0,830 kW
-0,45 kW
----1300x800 mm
1300x840x920
-- mm
108 Kg
127 Kg1300 x 800 mm
-- 1300 x 840 x920 mm
1330x970x1080 mm
108 kg

1x230V/50 Hz

230V/400V/1/50-60
-Hz
0,830 kW1-1,5 kW
-1-1,5 kW
0,45 kW 0,830 kW
-0,45 kW
----1600x800 mm
1600x840x920
-- mm
113 Kg
1600 x 800 mm
-180 1600
Kg x 840 x920 mm
1780x960x1170 mm
113 kg

3x400V/50 Hz

230V/400V/1-3/5060
3,3-3,9-4,8 kW
Hz
0,830 kW 1 kW
3.3-3.9-4.8kW
1 kW
0,45 kW 0,830 kW
2,8 bar 0,45 kW
3/8”
2,8 bar
3/8”
3/8”
1300x800 mm
1300x840x920
3/8” mm
132 Kg
151 Kg 1300 x 800
-- 1300 x 840 x920 mm
1330x970x1080 mm
132 kg

3x400V/50 Hz

230V/400V/1-3/5060
3,3-3,9-4,8 kW
Hz
0,830 kW 1 kW
3.3-3.9-4.8kW
1,5 kW
0,45 kW 0,830 kW
2,8 bar 0,45 kW
3/8”
2,8 bar
3/8”
3/8”
1600x800 mm
1600x840x920
3/8” mm
142 Kg
1600 x 800 mm
-2091600
Kg x 840 x 920 mm
1780x960x1170 mm
142 kg

Hrubá hmotnost

127 kg

180 kg

151 kg

209 kg

Rozměry balení

1330 x 970 x 1080 mm

1780 x 960 x 1170 mm

1330 x 970 x 1080 mm

1780 x 960 x 1170 mm

Vybavení na objednávku
- otočná rameno s odsáváním a vyhříváním, s rukávovou
tvarovkou
- otočné rameno s odsáváním a vyhříváním, s vejčitou
tvarovkou
- otočné rameno s odsáváním a bodovou tvarovkou
- vestavěný automatický elektrický vyvíječ páry s žehličkou
- vodní čerpadlo
- žehlička s příslušenstvím (AF) (pro verze
bez vyvíječe páry
- parní pistole
- kombinovaná pistole
pára-vzduch
- vodní rozprašovač s/bez držáku
- rampa s balancerem s/bez osvětlení
- rampa s osvětlením
- odkládací odklopná plocha pro žehličku
Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.
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