
SPAARZAAM

De Multitex MT Classe staat synoniem voor het laagste energieverbruik. Wegens het speciale
filtratiesysteem is een distilleer niet nodig en ook de koelcompressor is door het uitgekiende koelsysteem
niet meer nodig. Ook reiniginsversterkers (zeep) zijn niet meer nodig. Deze besparingen zijn een echte
basis voor geld verdienen!
De compacte MT Classe heeft weinig ruimte nodig. De machine is vrijstaand en kan los staan op de
grond. De bediening is zeer eenvoudig. De lage droogtemperaturen en droging onder vacuum (ca. 60
ºC tot 85 ºC trommel ingang) plus de zeer hoge centrifugesnelheid leiden tot extreem lage
energiekosten.

KWL, Silicone KWL en HiGlo beschadigen de kleurstoffen niet, de kleding heeft een zeer frisse uistraling
zonder geur en een zeer aangename grip. De afwerking op de pers of strijktafel is hierdoor veel
eenvoudiger.Het oplosmiddelverbruik is +/- 1,4% van het kledinggewicht.

KRACHTIG

Deze reinigingsvloeistoffen hebben in tegenstelling tot PER een wezenlijk lager gewicht. Hierdoor is de
bodembelasting vele malen minder.

De MT Classe van Multitex centrifugeert met 200 - 400 G, hierdoor is er minder vloeistof in de kleding
aanwezig voor het drogen en zijn de chargetijden verkort tot minder dan 1 uur.
Door het speciale filtratie proces is een distileer niet nodig.



BETROUWBAAR

De reinigingsvloeistof wordt continu, met slechts enkele onderbrekingen, door het filtersysteem gepompt en
heeft hierdoor een bijzonder hoge mate van zuiverheid. Door de toevoeging van speciale filterpoeder en
aktiefkool, worden vetzuren, kleurstoffen en geuren geabsorbeerd. Het Multitex-systeem werkt perfect schoon
en geur-vrij. Bij het na detacheren zullen geen randen onstaan en ook het vervangen van de vloeistof is niet
nodig.

Ook voor tere en gevoelige weefsels is het Multitex systeem zeer veilig.

De MT Classe is zeer breed inzetbaar en geschikt voor vele soorten kleding, bij zeer sterk vervuilde
bedrijfskleding , lederwaren en of werkkleding bevelen wij het distilleerblok aan. Deze kan zelfs achteraf
geplaatst worden.

BESPARING

De MT-Classe is een echte aanrader!
De bedrijfskosten zijn slechts 1,7 Cent per kledingstuk. Gebasseerd op een MT 300, elektrisch verwarmd, en
een stroomprijs van 17 Cent/kwh.

VLOEISTOF BESCHERMING

Bescherm uw reinigingsvloeistof tegen bacterien en verontreinigingen. De optioneel verkrijgbare Ozon
Ionisatie bied maximale bescherming en kann zelfs op bestaande machines worden gemonteerd.



VOORBEELDEN

Werktank

Zonder Ozon Ionisatie Met Ozon Ionisatie

Filterschijven

Zonder Ozon Ionisatie Met Ozon Ionisatie



Vulgewicht 1:20 10 kg 15 kg 22 kg 30 kg

Trommelinhoud 200 l 300 l 440 l 600 l

Trommeldiameter 950 mm 950 mm 950 mm 1200 mm

Trommeldiepte 285 mm 430 mm 630 mm 530 mm

Werktank 120 l 150 l 250 l 320 l

Filter 35 l 55 l 65 l 85 l

Centrifugekracht in G 200 – 400 200 – 400 200 – 400 200 – 400

Afmetingen

Breedte 1170 mm 1200 mm 1260 mm 1640 mm

Diepte 1200 mm 1500 mm 1700 mm 1760 mm

Hoogte 1960 mm 2030 mm 2030 mm 2200 mm

Binnenbrengmaat

Breedte 1170 mm 1200 mm 1260 mm 1600 mm

Diepte 950 mm 1150 mm 1500 mm 1480 mm

Hoogte 1960 mm 2030 mm 2030 mm 2200 mm

Hoogste aansluitwaarde 3,35 kw 4,85 kw 5,20 kw 10,20 kw

Gewicht zonder vloeistof 950 kg 1200 kg 1500 kg 2100 kg

UNSER LIEFERPROGRAMM

SPECIFICATIES

Technische Data MT 200 MT 300 MT 400 MT600


