
Kenmerken:
• Voorpanelen en zijpanelen in grijs skinplate uitvoering kleur rvs
• Grote deuropening met een volledige opening van 180 graden
• Direct Drive systeem geen v-snaren minimaal onderhoud
• Energie Besparend door een recirculatie systeem waarmee de droger zeer

energie zuinig is.
• Intelligent restvochtsysteem: De intelligente restvocht sensor controleert met

een zeer nauwkeurig precisie het restvocht in uw textiel. Door dit systeem zal
de droger automatisch stoppen met zijn droogprogramma wanneer het
ingestelde restvochtpercentage is bereikt.

• Frequentie gestuurde motor: Ook de snelheid van de trommel regelt de droger
helemaal zelf. De frequentieregelaar communiceert met de computer en de
intelligente restvochtsensor, die meten bij verschillende snelheden van de
trommel de optimale snelheid waarbij het snelst restvocht uit uw textiel wordt
verwijderd.

• Optimale luchtstroming: De drogers uit de GOLD serie zijn voorzien van
speciale kanalen in het voorpaneel en de zijpanelen die er voor zorgen dat er
optimale luchtstromingen in de droger ontstaan. Dit resulteert in een snellere
droogtijd en is energiebesparend.

• Sprinkler: De drogers uit de GOLD serie zijn standaard voorzien van een
geïntegreerd brandblussysteem. Wordt de temperatuur door bijvoorbeeld
broei te hoog dan zal het systeem automatisch in werking komen.

• Elektronische besturing: Zeer gemakkelijk te gebruiken, de besturing geeft u
een volledige overzicht van het droogproces en is gemakkelijk in te stellen.

• Reversing trommel: Al onze drogers worden standaard voorzien van een
trommel met links- en rechts beweging, Dit voorkomt dat textiel in elkaar gaat
knopen, het bevorderd het droogprogramma en minder kreuk.

• Roestvrijstalen trommel uiteraard standaard in onze drogers en dat is niet
zonder reden want de trommels zijn namelijk ook voorzien van

• Gentle dry: de trommels zijn voorzien van speciale geperste gaten die door
gezet zijn met een ronding erin. Uw textiel krijgt een Gentle behandeling in de
trommels. Dus veel minder pluis.

• Nieuwe filterlade aan de voorkant van de droger. Deze schuift u eenvoudig
naar voren en kunt u gemakkelijk reinigen. Het filter is gemaakt van
roestvrijstaal.

• Cooldown: uiteraard zal na het droogproces de droger gaan afkoelen, na de
afkoelfase komt de droger in een anti-kreukfunctie.

• De drogers zijn leverbaar met elektrisch verwarming, gasverwarming en
stoomverwarming

Opties:
• De drogers kunnen worden voorzien van een
• Roestvrijstaal voorfront
• Roesvrijstalen zijpanelen
• Voor stoomdrogers is er de optie i.p.v. hoge druk, lage druk verwarming
• Uitgevoerd als marine versie 440 Volt, 3, PE of 480 Volt,3,PE 50/60 Hz

11KG EN 16 KG




