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PRALNICO-WIRÓWKI 9-45 KG SERII UC O TWARDYM ZAWIESZENIU

OBNIŻ KOSZTY Z UNIMAC
• Technologia szybkiego wirowania pozwala na uzyskanie wartości odwirowania 200G, po to aby usunąć

więcej wody podczas każdego prania, co skutkuje skróceniem czasu suszenia i niższymi rachunki za 

energię.

• Zaawansowany falownik - sprawdzona technologia oraz własny projekt zapewniają odpowiednią moc dla 

optymalnego prania i wydajności wirowania. Nieporównywalna oszczędność wody i energii

przy zaoszczędzeniu 33% energii elektrycznej w porównaniu do poprzednich modeli.

• Zminimalizowana konstrukcja pozwala na zużycie 11% mniej wody, zachowując optymalne czyszczenie.

• Opatentowany system wykrywania nieszczelności Water Guardian zmniejsza zużycie wody poprzez 

wykrywanie nieszczelność zaworów wlotowych oraz spustowych, identyfikując wyciek zanim dojdzie do 

kosztownych wydatków.

NASZE ODDANIE 
Nasi klienci są bezpośrednim celem dla którego wytwarzamy nasze produkty jak i podejmujemy 

wszelkie decyzje względem ich. Dbamy o to, aby każdy element sprzętu UniMac zaspokajał Twoje 

potrzeby i dawał wsparcie potrzebne, aby pomóc firmie osiągnąć sukces. Jesteśmy z Tobą na 

każdym kroku:

• Wsparcie od światowej sieci dystrybutorów oraz zespołu wykwalifikowanych techników.

• Dostępność części serwisowych

• Certyfikaty szkolenia dla dystrybutorów od Alliance Laundry Systems University.

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ W BRANŻY
Zoptymalizowana komputerowo rama pralnico-wirówki została zaprojektowana 

tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki w pralni. Jest ona mocniejsza niż 

kiedykolwiek, pracuje ciszej i bardziej efektywnie równoważy obciążenia.

Na całym świecie firma UniMac jest uznanawa za wiodącego producenta komercyjnych urządzeń piorących. Zajmujemy

się produkcją, sprzedażą oraz obsługą pralnicowirówek i suszarek w Ameryce Północnej na skalę nieporównywalną z 

jakąkolwiek inną firmą, przy ciągłej ekspansji na cały świat. Nasze pralnico-wirówki serii UC znane są ze swojej

wytrzymałości, innowacyjnych funkcji, wydajności i najniższych kosztów użytkowania.



SERIA UC - W SKRÓCIE:
•	 Skrócony czas suszenia i zwięk-

szona moc przerobowa dzięki pręd-

kości wirowania 200G

•	Zoptymalizowana komputerowo rama

jest mocniejsza niż kiedykolwiek  

dając cichą pracę

•	Górne i przednie panele ze stali

nierdzewnej

•	Trzy różne opcje sterownia (M30, M9 

i M4) oferują elastyczność i 

usprawniają zarządzanie pralnią

•	Oferowana w sześciu opcjach za-

ładunku (9, 14, 18, 27, 36 i 45 kg)

•	Wytrzymałe łożyska i uszczelki

•	Zaprojektowana dla szybkiego

rozwiązywania problemów i łatwości

obsługi

•	Samoczyszczący 4-komorowy do-

zownik

•	Duże przemysłowe drzwi zała-

dunkowe 

•	Opcje podgrzewania wody parą i 

energią elektryczną

NAJLEPSZA OCHRONA ŁOŻYSKA
Pralnico-wirówki UniMac cechują 

dwa łożyska kulkowe, trwale 

nasmarowane dla bezpro-

blemowego działania. Uszczelka i 

dwa potrójne pierścienie uszczel-

niające zapewniają siedem razy 

większą siłę uszczelniającą w celu 

odizolowania łożyska od wody i 

środków chemicznych.

TRZY OPCJE STEROWANIA 
Elastyczność UniMac jest podkreślana poprzez trzy poziomy 

kontroli dostępnych w: M30, M9 i M4.

Sterownik M30– Istnieje 

łącznie 30 programów, które 

można modyfikować, tak aby 

dostosować pranie do konkretnych potrzeb. Specjalne funkcje 

obejmują: pozostały czas cyklu, napełnienie z regulacją temper-

atury, licznik cykli oraz cykl testowy do celów diagnostycznych. 

Posiada również 30 programowalnych poziomów wody dla 

zmniejszenia jej zużycia. Łatwo programowalny dzięki portowi 

podczerwieni.

Sterownik M9 – Jest tu 

dziewięć cykli, które można 

modyfikować dla unikalnych 

wymagań pralni. Posiada trzy poziomy wody i do pięciu 

sygnałów automatycznego dozowania detergentów płynnych. 

Licznik cykli i cykl testowy dla samodiagnostyki.

Sterownik M4 – 

Cztery cykle dla prania o 

lekkim zabrudzeniu z 

ograniczonym wyborem tkanin. 

Ograniczony test diagnostyczny.



SPECIFIKACJA UcU020 UcU030 UcU040 UcU060 UcU080 UcU100
Opcje sterowania M4, M9, M30 M4, M9, M30 M4, M9, M30 M4, M9, M30 M4, M9, M30 M4, M9, M30

Ładowność bębna - kg (lb) 9 (20) 13.6 (30) 18 (40) 27 (60) 36 (80) 45 (100) 

Całkowita szerokość  - mm (in) 660 (26) 737 (29) 778 (30 5/8) 865 (34 1/16) 1054 (41 1/2) 1054 (41 1/2) 

Całkowita głębokość - mm (in) 767 (30 1/4) 878 (34 9/16) 1009 (39 3/4) 1081 (42 9/16) 1308 (51 1/2) 1336 (52 5/8) 

Całkowita wysokość - mm (in) 1067 (42) 1142 (45) 1199 (47 1/4) 1267 (49 7/8) 1426 (56 3/16) 1426 (56 3/16) 

Średnica bębna- mm (in) 533 (21) 610 (24) 667 (26 1/4) 762 (30) 916 (36) 916 (36) 

Głębokość bębna - mm (in) 349 (13 3/4) 406 (16) 514 (20 1/4) 559 (22) 559 (22) 660 (26) 

Pojemność - litrów (cu. ft.) 78.1 (2.76) 118 (4.19) 180 (6.34) 255 (9.0) 354 (12.4) 434 (13 1/2) 

Rozmiar otworu drzwiowego  - mm (in) 295 (11 5/8) 364 (14 5/16) 413 (16 1/4) 413 (16 1/4) 470 (18 1/2) 470 (18 1/2) 

Dół drzwi do podłogi  - mm (in) 365 (14 3/8) 356 (14) 368 (14 1/2) 379 (14 15/16) 455 (17 15/16) 455 (17 15/16) 

Przyłącze wlotowe wody - mm (in) 2 @ 19 (3/4) 2 @ 19 (3/4) 2 @ 19 (3/4) 2 @ 19 (3/4) 2 @ 19 (3/4) 2 @ 19 (3/4) 

Średnica spustu - mm (in) 1 @ 52 (2) 1 @ 52 (2) 1 @ 76 (3) 1 @ 76 (3) 1 @ 76 (3) 1 @ 76 (3) 

Wysokość spustu do podłogi - mm (in) 114 (4 1/2) 114 (4 1/2) 122 (4 13/16) 119 (4 11/16) 145 (5 3/4) 145 (5 3/4) 

Pobór mocy silnika - kW (HP) .75 (1) .75 (1) 1.7 (2) 2.2 (3) 3.7 (5) 3.7 (5) 

Całkowite # prędkości 6, 9  6, 9  6, 9  6, 9 6, 9 6, 9

Prędkość bębna - RPM   
(G-Force)

Delikatnie  37 (0.4)  34 (0.4)  33 (0.4)  31 (0.4) 28 (0.4) 28 (0.4)

Pranie    51 (.8)  48 (.8)  46 (.8)  43 (.8) 39 (.8) 39 (.8)

Dystrybucja   92 (2.5) 86 (2.5) 82 (2.5) 77 (2.5) 70 (2.5) 70 (2.5)

Min. 301 (27) 282 (27) 269 (27) 252 (27) 230 (27) 230 (27)

Niska  518 (80) 485 (80) 464 (80) 434 (80) 396 (80) 396 (80)

Średnia    580 (100) 542 (100)  518 (100)  485 (100) 443 (100) 443 (100)

Wysoka   648 (120) 606 (120) 579 (120) 542 (120) 495 (120) 495 (120)

Bardzo wysoka  710 (150) 664 (150) 635 (150) 594 (150) 542 (150) 542 (150)

Max 819 (200) 766 ( 200) 733 ( 200) 686 (200) 626 (200) 568 (165)

Przewody 
napięcia /
Bezpiecznik 
automaty
-czny- FLA

B 120/60/1 15-12 N/A  N/A N/A N/A N/A

X 200-208/220-240/50/60/3/1/3 15-6 (1 Ph) 
15-4 (3 Ph)

15-7 (1 Ph) 
15-5 (3 Ph)

15-10 (1 Ph) 
15.6 (3 Ph)

15-11 (1 Ph) 
15-8 (3 Ph)

20-16 (1 Ph) 
15-11 (3 Ph)

20-16 (1 Ph)  
15-11 (3 Ph)

Q 200-208/220-240/50/60/3/3 15-5 15-5 15-6 15-8 15-11 15-11

N 440-480/50/60/3/3 15-4 15-4 15-5 15-6 15-8 15-8

P 380-415/50/60/3/3 15-4 15-4 15-5 15-6 15-8 15-8

Wymiary przesyłki
około - mm (in)

Szer.  711 (28) 800 (31 1/2) 876 (32 1/2) 953 (37 1/2) 1118 (44) 1118 (44) 

Głęb.  859 (33 13/16) 973 (38 5/16) 1105 (43 1/2) 1191 (46 15/16) 1384 (54 1/2) 1486 (58 1/2) 

Wys.   1229 (48 7/16) 1303 (51 5/16) 1361 (53 5/8) 1430 (56 5/16) 1488 (58 5/8) 1488 (58 5/8) 

Waga netto - kg (lb) 152 (335) 209 (460) 249 (550) 315 (695) 549 (1210) 572 (1260) 

Waga przesyłki - kg (lb) 166 (365) 225 (495) 268 (590) 338 (745) 572 (1260) 594 (1310) 

Waga przes. w skrzyni drewnianej - kg (lb) 204 (450) 268 (590) 313 (690) 390 (860) 628 (1380) 2 651 (1435)  

* Zgodność z normami cETLus, CE cETLus, CE cETLus, CE cETLus, CE cETLus, CE cETLus

Należy skonsultować się z producentem po szczegóły. Aby uzyskać najbardziej dokładne wskazówki, instrukcja montażu powinna być użyta dla wszystkich modeli i celów budowlanych.
W związku z ciągłymi ulepszeniami produktu, modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Systemy zarządzania jakością w Alliance Laundry Systems w Ripon
zostały zarejestrowane dla normy ISO 9001:2000.
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