
FI 1000 1250 1500 Ø 25 
FI 1500 1750 2000 Ø 33

energy saving
ergonomy

ecology
easy use
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PRASOWNICE NIECKOWE



SERIA FI

Prasownice FI to bezkonkurencyjne maszyny: 
nadzwyczajna wydajność i najwyższa 
produktywność.

Seria FI idealnie sprawdza się w restauracjach, 
małych hotelach, czy agroturystyce.

Najwyższa jakość prasowania
Dbałość o szczegóły
Zaawansowana technologia

WYDAJNOŚĆ
PRODUKTYWNOŚĆ
INNOWACJA

100% zadowolenia klienta!

Ciśnienie prasownicy sterowane elektronicznie: 
dostosowanie programów dla każdego rodzaju tkaniny.

Równomierny docisk niecki na całej długości 
walca: doskonały efekt prasowania.

Automatyczne dostosowanie prędkości prasowania 
zgodnie ze zmianą temperatury: wysoka wydajność.

Ekran dotykowy: umożliwia nieoraniczoną 
liczbę programów prasowania w zakresie 
temperatury, prędkości prasowania i siły docisku.

Przedni panel bezpieczeństwa na wysokości 
kolan: podnosi nieckę w momencie naciśnięcia.

Niecka wykonana jest ze stali chromowanej 
zamiast z aluminium.



TV2008A000116
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA

Patent potwierdza absolutną dominację  
serii FI:

Urządzenie pozwala kontrolować 
ciśnienie prasowania i dostosowywać 
program do typu materiału;

wałek skrętny zapewnia równomierne 
ciśnieni niecki na całej długości walca;

panel bezpieczeństwa z przodu 
prasownicy zapewnia operatorowi 
awaryjny system bezpieczeństwa, 
dostępny tylko w maszynach.

CERTYFIKACJA CE 
Prasownice są zgodne z 
europejskimi normami produktów.

CERTYFIKACJA EAC
Prasownice są zgodne z normami produktów 
Euroazjatyckiej Unii Celnej

Prasownica serii FI jest wyposażona w najnowocześniejszy system kontroli 
bezpieczeństwa, dzięki któremu prasowanie staje się prostsze, szybsze i bezpieczniejsze.

- Stół podawczy jest regulowany w celu zapewnienia wygodniejszej pracy użytkownikowi;

- Pedał nożny uruchamia i zatrzymuje urządzenie;

- Panel bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uwięzieniu ręki lub wciągnięciu 
materiału w walec;

- Przycisk zatrzymania awaryjnego natychmiast wyłącza zasilanie w przypadku awarii/niebezpieczeństwa;

SERIA FI
BEZPIECZEŃSTWO

ERGONOMIA

WAŁEK SKRĘTNY
Dzięki wałkowi skrętnemu ciśnienie w niecce jest jednolite 
na całej długości walca, aby zapewnić równomierny docisk i 
uniknąć wad jakie mają standardowe systemy docisku.

RÓWNOMIERNE 
CIŚNIENIE ROBOCZE
System ten pozwala modulować 
ciśnienie podawane przez nieckę na 
walec i utrzymać ten sam poziom, 
niezależnie od trybu pracy walca:

- Niezmienna jakość prasowania 
- Wydłużona żywotność walca

PANEL BEZPIECZEŃSTWA
Tylko Seria FI może zaoferować jedyny taki system bezpieczeństwa!
Jest to urządzenie awaryjne na poziomie kolan, które po naciśnięciu 
natychmiast podnosi nieckę.



IM10TECHNOLOGIA
FUNKCJONALNOŚĆ 

PROSTY DOTYK

- Nielimitowana ilość programów prasowania, 
10 gotowych programów, które można 
modyfikować

- Łatwy wybór programu

- Modyfikowanie programów podczas cyklu 
pracy

- Modyfikacja obrazów/zdjęć

- Możliwość powiązania osobnej ikony lub 
obrazu dla każdego z programów

- Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

SAMOREGULACJA

Prasownica jest wyposażona w 
system samoregulacji, aby dostosować 
prędkość walca zgodnie z temperaturą 
prasowania. Ponieważ bielizna może 
mieć różne poziomy wilgotności, 
prędkość jest automatycznie zwiększana 
lub zmniejszana zgodnie z temperaturą 
walca.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I KOSZTY 
KONSERWACJI 

Użytkownik może aktywować funk-
cję schładzania z poziomu 
wyświetlacza. Ta funkcja może zostać 
wybrana, gdy cykl dobiega końca: 
system pod-grzewu 
zatrzymuje się, ale 
urządzenie pracuje dalej z 
przechowywaną energią cieplną. Gdy 
temperatura spada poniżej 
temperatury 80°C, prasownica wyłączy się.

Ta funkcja ma dwie zalety:
- przedłużenie żywotności pokrycia walca
- oszczędność energii dzięki 
wykorzystaniu zgromadzonej energii 
cieplnej

ŁATWE SERWISOWANIE

Panel sterujący IM10 z ekranem 
dotykowym rejestruje godziny pracy. 
Ponadto posiada też funkcję rozwiązywania 
problemów i historię alarmów, w 
ten sposób ułatwiając pracę serwisanta. 

REDUKOWANIE KOSZTÓW 
ZARZĄDZANIA

Funkcja kontroli energii pozwala na 
dostosowanie podgrzewu na większej 
liczbie poziomów; to operator wybiera, czy 
urządzenie ma działać w trybie normalnym 
lub na najwyższy poziomie, dostosowując 
moc. Możliwe jest sprawdzenie zużycia 
energii, a parametry i funkcje można 
bezpośrednio kontrolować z poziomu 
klawiatury.

PPPRRRAAAMMMAAAZZZUUUTTT
FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH



u.M. FI 1000/25* FI 1250/25* FI 1500/25* FI 1500/33 FI 1750/25 FI 2000/33

mm 1000 1250 1500 1500 1750 2000

Ø mm 250 250 250 330 330 330

mt/min 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

Kg / h 25 30 35 40 50 60

Ø mm (opt) 73 (opt) 73 (opt) 73 73 73 73

kW 4,5 5,4 7,5 7,5 10,5 13,5

kW 4,9 5,8 8,1 8,1 11,1 14,1

mm 1513X719X1087 1763x719x1087 2013x719x1087 2013x719x1157 2263x719x1157 2513x719x1157 

Kg 159 174 198 220 241 268

mm 1518X724X1203 1768x724x1203 2018x724x1203 2018x7241273 2268x724x1273 2518x724x1273

Kg 176 192 218 240 261 289

Średnica walca

Długość walca

DANE TECHNICZNE

Regulacja prędkości

Produkcja godzinowa

Wylot powietrza 

Moc podgrzewu 

Całkowita pochłaniana moc

Wymiary: 

Waga netto 

Wymiary opakowania: 

Waga brutto

* Opcjonalnie: z zasysaniem

Pokrcie walca wykonane jest z wełny ze stali nierdzewnej i nawinięciem NOMEX, materiału bardzo odpornego na wysoką temperaturę.
Na życzenie dostępne jest pokrycie walca ze sprężyn metalowych 

INNOWACJA
Najwyższy poziom technologii

Inteligentne systemy

WSZECHSTRONNOŚĆ
Indywidualny produkt 

wykonany na zamówienie

WSPARCIE
Szybki serwis

Kwalifikowani technicy

SZEROKA GAMA
Od prania do prasowania

Firma Pramazut to polska wiodąca 
firma zajmująca się produkcją sprzętu 
pralniczego i rozwiązań pralniczych.

WSPARCIE SPRZEDAŻOWE



www.pramazut.com.pl

a life by your side

HoteleRestauracje

Szpitale

Agroturystyka
Przemysł 

stoczniowy

Szkoły jazdy 
konnejDomy

opieki

Usługi 
pralnicze

Profesjonalne 
pralnie

Pralnie 
wewnątrzzakładowe

DYSTRYBUTOR W POLSCE


