
PRZEMYSŁOWY SPRZĘT PRALNICZY 
DO UŻYTKU NA TERENIE FIRM

PRALNICOWIRÓWKI   I  SUSZARKI BĘBNOWE
PRASOWNICE   I  SPRZĘT PÓŁPROFESJONALNY



Światowy lider w
przemyśle pralniczym

Pranie to wszystko, co robimy. Jesteśmy wiodącym 

europejskim producentem urządzeń pralniczych od

ponad 40 lat. Przez ten czas stworzyliśmy reputację 

niezawodności, jakości i efektywności.

A to oznacza dla Ciebie więcej produktów, więcej usług 

i bardziej skuteczne rozwiązania - dla praktycznie 

każdego rynku i segmentu działalności.



Inżynierowie IPSO są zobowiązani do

produkowania najlepszego sprzętu prze-

mysłowego na rynku. Choć atrakcyjne wzor-

nictwo i ergonomia są ważne,  najbardziej

zależy nam, aby nasze urządzenia

były dobrze wykonane. Naszą misją jest

stworzenie najbardziej wytrzymałych, 

trwałych i niezawodnych pralnicowirówek,

suszarek bębnowych, prasownic i

urządzeń pomocniczych. Nie spodziewaj 

się niskiej jakości po naszym sprzęcie.

Każdy element jest solidny i podoła nawet

najtrudniejszemu zadaniu.

IPSO łączy globalne umiejętności z 

lokalną wiedzą poprzez światową sieć 

100 partnerów w ponad 90 krajach 

na całym świecie. Program Motywa-

cyjny „IPSO Growth Incentive Pro-

gram (IGIP)” jest dalszym krokiem w 

kierunku jeszcze lepszej relacji z 

naszymi partnerami, w sposób, który 

nagradza ich sprzedaż. Im więcej pro-

duktów IPSO jest sprzedanych, tym 

więcej pieniędzy otrzymają w rocznym 

budżecie marketingowym do rozwoju 

swojej działalności.
money they receive in an annual
marketing budget to grow their
business even more.  JAKOŚĆ 

ZOBOWIĄZUJE

ŚWIATOWA SIEĆ 
ZAUFANYCH 
PARTNERÓW
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IPSO jest wspierane siłą naszej

spółki macierzystej Alliance

Laundry Systems LLC -

największego na świecie producen-

ta komercyjnych produktów pral-

niczych i dostawcy usług dla pralni

samoobługowych, budownictwa 

wielorodzinnego oraz firm. Klienta

stawiamy na pierwszym miejscu,

angażujemy się w jakość strategii

rozwoju, programy marketingowe i

wsparcie techniczne.

WSPARCIE
PROWADZI DO
SUKCESU
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Zlecanie usług pralniczych to duży wydatek. Dla
większości przedsiębiorstw, utworzenie pralni
na terenie firmy (OPL – on-premises laundry),
może być bardziej opłacalną alternatywą,
niż korzystanie z usług firm zewnętrznych.

IPSO oferuje szeroką gamę zaawansowanych
technologicznie pralnicowirówek, suszarek
bębnowych, prasownic i urządzeń handlowych,
aby zaspokoić potrzeby każdego rodzaju
działalności.

Ponadto IPSO ma dobrze wyszkolonych
partnerów, dostępnych w ponad 90 krajach
na całym świecie. Ich celem jest zapewnienie
jak najbardziej efektywnego i przyjaznego dla
użytkownika urządzenia piorącego, po zapoz-
naniu się z unikalnymi potrzebami każdego
klienta - może to być tylko niewielkie pranie
obrusów w restauracji, ale też pranie na
dużą skalę bielizny pościelowej w hotelu.

www.ipso.be



Linia pralnicowirówek HD od IPSO jest konstrukcją przemysłową. Są one

zbudowane w celu przedłużenia życia bielizny i zmniejszenia zużycia wody

i kosztów energii oraz maksymalizacji wydajności. Wytrzymała konstrukcja

zapewnia niezawodne działanie i zapewnia Twojej pralnicowirówce HD

żywotność przez wiele lat.

Wysoka siła odśrodkowa podczas wirowania pralnicowirówek HD skraca

czas schnięcia i zmniejsza koszty mediów, często usuwając znaczną ilość

wilgoci, co pozwala na ominięcie suszarki i przejście bezpośrednio do pra-

sownicy.

Pralnice linii HD posiadają zaawansowany mikroprocesor Cygnus, ulep-

szona konstrukcja dla łatwiejszej instalacji i konserwacji oraz przerobiony

projekt ramy, która jest jeszcze mocniejsza niż wcześniej.

Pralnicowirówki wolnostojące

HD



CECHY I ZALETY

• Ramy, obudowa i system zawieszenia zostały zaprojektowane tak,

aby dobrze pełniły swoją rolę w środowisku przemysłowym.

• Wszystkie istotne części zostały poddane szczegółowym testom,

aby zapewnić, że konstrukcja przetrwa nawet w najtrudniejszych

warunkach.

• Po szeroko zakrojonych badaniach i testach, standardowe pro-

gramy prania zostały zoptymalizowane w celu zmniejszenia zuży-

cia wody, detergentów i energii. Wynikiem jest oszczędność 25

procent, a wszystko to bez ograniczania wydajności prania.

• Łatwy w użyciu mikroprocesor Cygnus jest liderem na rynku jako

najbardziej wszechstronny sterownik w branży. Cygnus daje możli-

wość modyfikowania każdego parametru cyklu prania, wszystko z

wygodą na komputerze lub laptopie.

• Duże drzwi umożliwiają szybki załadunek i rozładunek prania.

Blokada drzwi zapewnia sprawne otwieranie i zamykanie drzwi,

zwiększając niezawodność i bezpieczeństwo.

• Zamontowany jest zawór spustowy w celu zmniejszenia zużycia

wody do minimum. To powoduje szybszy i prostszy odpływ wody

w środowisku przemysłowym.

• Wysokie prędkości wirowania znacznie skracają czas schnię-

cia, dzięki czemu oszczędza się energię i czas w procesie

suszenia.

DOSTĘPNE MODELE

HD 60 - HD 65 - HD 75 - HD 100 - HD 135

HD 165 - HD 235 - HD 305 
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SmartWAVe, opatentowana, wiodąca, precyzyjnie 
wykonana technologia IPSO, automatycznie określa 
zdolność absorpcji bielizny na początku cyklu, a tym 
samym służy do ustawiania poziomów wody stosownie 
na każdym etapie programu prania.

SKRACA 
CZAS

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

WODY

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE
ENERGII

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

DETERGENTU

DOSTĘPNE ELEMENTY STERUJĄCE

CYGNUS PROFESSIONAL
Obszerne sterowanie umożliwia nieograniczoną

elastyczność. Duży wyświetlacz LCD zapewnia

użytkownikowi dogłębną informację na temat

cyklu prania. Dane prania i parametry mogą być

zmienione, nawet w trakcie cyklu prania. Nazwę

Programu można przetłumaczyć na każdy

możliwy język (rosyjski, japoński, chiński, ko-

reański, arabski,...).

CYGNUS PREMIUM
Rozbudowane sterowanie z dużym wyświet-

laczem LCD, który pokazuje przegląd programu

prania za pomocą prostych, zrozumiałych sym-

boli. Cygnus Premium pozwala użytkownikowi

na dostosowanie parametrów prania w urządze-

niu.

CYGNUS COMMERCIAL
Elastyczna obsługa 60 programów, które dają się

dowolnie zaprogramować, przeznaczona dla pralni

węwnątrzzakładowych zawierająca dodatkowe funkc-

je (wstrzymanie, namaczanie, regulowanie wirowania

końcowego, zaplanowany start i funkcja gwałtownego

postępu w praniu).

CYGNUS STANDARD
Elastyczne sterowanie w pięciu standardowych

programach prania dla OPL (pralni na terenie

firmy), oferuje ograniczone funkcje w trak-

cie cyklu prania.



Pralnicowirówki o twardym zawieszeniu są standardem w branżach takich

jak hotele, placówki służby zdrowia i typowych pralniach parterowych. 

Jednostki te są przymocowane do betonowej podłogi, kosztują znacznie

mniej, niż ich odpowiedniki wolnostojące i mają sprawdzoną niezawod-

ność w praniu.

Linia WD pralnicowirówek o twardym zawieszeniu IPSO jest konstrukcją

przemysłową. Są one zbudowane w celu przedłużenia życia bielizny,

zmniejszenia zużycia wody i kosztów energii oraz maksymalizacji wyda-

jności. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie oraz, że

pralnicowirówki WD będą w eksploatacji przez wiele lat.

Wirowanie z siłą G wydobywa więcej wody z każdego prania, zmniejsza-

jąc koszty energii i skracając czas suszenia. Linia WD wyposażona jest

w zaawansowany sterownik Cygnus oraz posiada konstrukcję łatwiejszą

w montażu i eksploatacji oraz przeprojektowaną ramę, która jest jeszcze

bardziej trwała, niż do tej pory.

Pralnicowirówki o twardym zawieszeniu

WD



CECHY I ZALETY

• Ramy, obudowa i system zawieszenia zostały   
zaprojektowane tak, aby dobrze pełniły swoją rolę
w środowisku przemysłowym.

• Wszystkie istotne części zostały poddane szczegółowym
testom, aby zapewnić, że konstrukcja przetrwa, nawet
w najtrudniejszych warunkach.

• Po szeroko zakrojonych badaniach i testach, stan-
dardowe programy prania zostały zoptymalizowane w
celu zmniejszenia zużycia wody, detergentów i energii.
Wynikiem jest oszczędność 25 procent, a wszystko
to bez ograniczania wydajności prania.

• Łatwy w użyciu mikroprocesor Cygnus jest liderem na
rynku jako najbardziej wszechstronny sterownik
w branży. Cygnus daje możliwość modyfikowania
każdego parametru cyklu prania, wszystko za wygodą
komputera lub laptopa.

• Duże drzwi umożliwiają szybki załadunek i rozładunek
prania. Blokada drzwi zapewnia sprawne otwieranie i
zamykanie drzwi, zwiększając niezawodność i bez-
pieczeństwo.

• Zamontowany jest zawór spustowy w celu zm-
niejszenia zużycia wody do minimum. To powoduje
szybszy i prostszy odpływ wody w środowisku
przemysłowym.

DOSTĘPNE MODELE

WD 65 - WD 75 - WD 100 - WD 135 
WD 150 - WD 165 - WD 185 - WD 235 
WD 305 - WD 400 
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DOSTĘPNE ELEMENTY STERUJĄCE

SmartWAVe, opatentowana, wiodąca, precyzyjnie 
wykonana technologia IPSO, automatycznie określa 
zdolność absorpcji bielizny na początku cyklu, a tym 
samym służy do ustawiania poziomów wody stosownie 
na każdym etapie programu prania.

SKRACA 
CZAS

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

WODY

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE
ENERGII

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

DETERGENTU

CYGNUS PROFESSIONAL
Obszerne sterowanie umożliwia nieograniczoną

elastyczność. Duży wyświetlacz LCD zapewnia

użytkownikowi dogłębną informację na temat cyk-

lu prania. Dane prania i parametry mogą być

zmienione, nawet w trakcie cyklu prania. Nazwę

Programu można przetłumaczyć na każdy możli-wy

język (rosyjski, japoński, chiński, koreański, arab-

ski,...).

CYGNUS PREMIUM
Rozbudowane sterowanie z dużym wyświet-

laczem LCD, który pokazuje przegląd programu

prania za pomocą prostych, zrozumiałych sym-

boli. Cygnus Premium pozwala użytkownikowi

na dostosowanie parametrów prania w urządze-

niu.

CYGNUS COMMERCIAL
Elastyczna obsługa 60 programów, które dają się

dowolnie zaprogramować, przeznaczona dla

pralni węwnątrzzakładowych, zawierająca do-

datkowe funkcje (wstrzymanie, namaczanie, regu-

lowanie wirowania końcowego, zaplanowany

start i funkcja gwałtownego postępu w praniu).

CYGNUS STANDARD
Elastyczne sterowanie w pięciu standardowych

programach prania dla OPL (pralni na terenie

firmy), oferuje ograniczone wskazanie funkcji w

trakcie cyklu prania.



Pralnicowirówki IPSO HF o dużej ładowności wytwarzają potężną 

siłę G, co znacznie zmniejsza czas schnięcia, a wolnostojąca 

konstrukcja zmniejsza koszty instalacji.

Wysoka siła odśrodkowa wirowania w ofercie HD skraca czas

schnięcia i koszty mediów, często usuwając znaczną ilość wilgoci,

co pozwala na ominięcie suszarki i przejście bezpośrednio do

prasownicy.

Oferta pralnicowirówek HF obejmuje modele 45 kg, 57 kg, 73

kg i 90 kg, które przeznaczone są do dużych obciążeń, do

stosowania w większych pralniach.

Pralnicowirówki wolnostojące

HF



CECHY I ZALETY

• Ramy, obudowa i system zawieszenia zostały zapro-
jektowane tak, aby dobrze pełniły swoją rolę w środowisku
przemysłowym.

• Wszystkie istotne części zostały poddane szczegółowym
testom, aby zapewnić, że konstrukcja przetrwa nawet
w najtrudniejszych warunkach.

• Po szeroko zakrojonych badaniach i testach, standar-
dowe programy prania zostały zoptymalizowane w
celu zmniejszenia zużycia wody, detergentów i energii.
Wynikiem jest oszczędność 25 procent, a wszystko to
bez ograniczania wydajności prania.

• Łatwy w użyciu mikroprocesor Cygnus jest liderem na
rynku jako najbardziej wszechstronny sterownik
w branży. Cygnus daje możliwość modyfikowania
każdego parametru cyklu prania, wszystko z wygodą
na komputerze lub laptopie.

• Duże drzwi umożliwiają szybki załadunek i rozładunek
prania.

• Wysokie prędkości znacznie skracają czas schnięcia,
dzięki czemu oszczędza się energię i czas w procesie
suszenia.

DOSTĘPNE MODELE

HF 455 - HF 575 - HF 730 - HF 

900
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DOSTĘPNE ELEMENTY STERUJĄCE

CYGNUS PROFESSIONAL
Obszerne sterowanie umożliwia nieograniczoną

elastyczność. Duży wyświetlacz LCD zapewnia

użytkownikowi dogłębną informację na temat cyk-

lu prania. Dane prania i parametry mogą być

zmienione, nawet w trakcie cyklu prania. Nazwę

Programu można przetłumaczyć na każdy możli-wy

język (rosyjski, japoński, chiński, koreański, arab-

ski,...).

CYGNUS PREMIUM
Rozbudowane sterowanie z dużym wyświet-

laczem LCD, który pokazuje przegląd programu

prania za pomocą prostych, zrozumiałych sym-

boli. Cygnus Premium pozwala użytkownikowi

na dostosowanie parametrów prania w urządze-

niu.

SmartWAVe, opatentowana, wiodąca, precyzyjnie 
wykonana technologia IPSO, automatycznie określa 
zdolność absorpcji bielizny na początku cyklu, a 
tym samym służy do ustawiania poziomów wody 
stosownie na każdym etapie programu prania.

SKRACA 
CZAS

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

WODY

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE
ENERGII

ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE

DETERGENTU



CECHY I ZALETY

• Stalowa rama przystosowana do dużych obciążeń,
minimalna ilość spoin, zawiera jedną z najbardziej
stabilnych podstaw na rynku. To przekłada się na la-
ta bezproblemowej pracy.

• Wysokie prędkości wirowania pralnicowirówek IPH
dają rezultaty podobne do jednostek wolnosto-
jących. Wartością dodaną jest zmniejszone zużycie
narzędzi i oszczędność czasu jako, że czas schnię-
cia jest skrócony.

• Automatyczny system podajny lini IPH eliminuje
potrzebę ręcznego podawania detergentów przez
personel, co oszczędza cenne minuty.

• Chociaż IPH jest zaprojektowana w celu zwięk-
szenia wydajności i efektywności, to nie było potrzeby
rezygnowania z jakości. Pralnicowirówki IPSO za-
pewniają doskonałe wyniki końcowe.

DOSTĘPNE MODELE

IPH 180 - IPH 270 - IPH 370 
IPH 460 - IPH 570 - IPH 640 
IPH 790 

Pralnicowirówka IPSO IPH o twardym zawieszeniu jest bardzo

popularna w wielu gałęziach przemysłu. Wzmocniona kon-

strukcja ramy i wysokie prędkości wirowania dają sprawdzone

rozwiązanie.

Pralnicowirówki o twardym zawieszeniu

IPH

PS40
Programowanie jest łatwiejsze,

dzięki połączeniu na podczer-

wień, które umożliwia osobom

zarządzającym wgrać programy

prania z komputera. PS40 oferuje

10 fabrycznie zaprogramowanych

cykli z miejscem na 50 cykli w

sumie. Można zaprogramować

prędkości wirowania, cykle pra-

nia i poziom wody. Funkcjablokady

chroni przed nieautoryzowanym

dostępem do programowania.

DOSTĘPNE ELEMENTY 
STERUJĄCE



CECHY I ZALETY

• Pralnicowirówki z barierią higieny posiadają ścianę oddzielającą stronę

załadunkową i rozładunkową (”podwójne drzwi”). Zapewnia to

optymalne warunki sanitarne i unika się kontaktu między czystą,

zdezynfekowaną bielizną, a bielizną zabrudzoną i zanieczyszczoną.

• Efektywne mycie i doskonałą wydajność osiąga się dzięki większej

średnicy bębna, duży bęben wewnętrzny umożliwia doskonałe

działanie mechaniczne i wysoką siłę wirowania 1,000 RPM (obr/

min).

• System AQUAMIX zapewnia ciągły proces mieszania wody gorącej

i zimnej w zależności od pożądanej temperatury. Prowadzi to do

skrócenia czasu cyklu i do 30% oszczędności energii.

DOSTĘPNE MODELE

HM 160 - HM 220 - HM 270 
HM 330 - HM 490 - HM 670 
HM 900

Szpitale i zakłady opieki zdrowotnej stoją obecnie w obliczu zagrożeń,

jakimi są zanieczyszczenia mikrobiologiczne, tzw. zakażenia szpitalne. Za-

grożenie to ma również wpływ na proces prania. Placówki takie jak szpitale

i zakłady opieki zdrowotnej muszą podejmować środki zapobiegawcze w

celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego w procesie prania.

Pralnicowirówka z barierą higieny HM znacznie zmniejsza ryzyko

ponownego zanieczyszczenia lub skażenia krzyżowego, dzięki “podwójnym 

drzwiom”. Rozwiązanie to oddziela załadunek i rozładunek, zapewniając optymalne

warunki sanitarne poprzez unikanie kontaktu pomiędzy czystą, zdezynfekowaną

bielizną, a bielizną zanieczyszczoną.

Pralnicowirówki z barierą higieny

HM
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MICROCONTROL
To przyjazne dla użytkownika

narzędzie sterujące oferuje 5

standardowych programów pra-

nia i daje możliwość wpisania

dodatkowych 25 programów.

availaBle CoNtrols

DOSTĘPNE ELEMENTY 
STERUJĄCE



Gama suszarek bębnowych DR wyposażona jest w skon-

centrowany układ nadmuchu i uszczelnione brzegi bębna, aby za-

pewnić maksymalne wykorzystanie powietrza i oszczędność energii.

Ta najlepsza wydajność suszenia pomaga pralni w maksymalizacji

wydajności, aby zaspokoić dzienny nakład pracy bez konieczności

wprowadzania zmian lub nadgodzin, w dodatku kosztownych.

Suszarki bębnowe DR zostały zaprojektowane z mniejszą ilością

ruchomych części, co powoduje mniejsze zużycie w normalnej

eksploatacji. Posiadają dużą, łatwą w czyszczeniu komorę i zawias drzwi

wytrzymujący duże obciążenia, odporny na intensywne użytkowanie.

Suszarki bębnowe

DR



CECHY I ZALETY

• Duży samoczyszczący filtr oznacza mniej czyszczenia i zapew-

nia efektywne działanie. Samoregulujące pasy pomagają za-

oszczędzić czas i zmniejszyć koszty utrzymania.

• Suszarki bębnowe w pralniach wewnątrzzakładowych są przys-

tosowane do pracy przy dużych obciążeniach. Solidna konstrukc-

ja i wytrzymale drzwi oraz zawias są odporne na intensywne 

użytkowanie.

• Suszarki bębnowe IPSO to doskonała równowaga dla ciepła

i przepływu powietrza, a odpowiednia konstrukcja bębna przekłada

się na najbardziej efektywny proces suszenia. Oznacza to, że

koszty mediów są utrzymywane na niskim poziomie.

DOSTĘPNE MODELE

Modele pojedyncze
DR 25 - DR 30 - DR 35 - DR 50 - DR
55S DR 75 - DR 120 - DR 170

Modele podwójne
DR 335 - DR 445
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DX4

Elastyczny mikroprocesor z 3 programami 
dającymi się łatwo dostosować. Proste 
programowanie temperatury, czasu suszenia 
i przestoju maszyny.

OPTIMUM

Element sterujący OPTimum jest łatwy
dla przeszkolenia personelu i oferuje
30 programowalnych cykli suszenia
dla większej łatwości obsługi. Zapew-
nia także elastyczność przy prostym dos-
tosowaniu cykli.

DOSTĘPNE ELEMENTY 
STERUJĄCE

Over-dry Prevention Technology (OPT) czyli technologia zapobiegania przesuszeniu oferuje niezrównany poziom dokład-

ności, poprzez drobiazgowe ustalenie suchości całego załadunku. Specjalistyczne czujniki zlokalizowane w progu bęb-

na są podłączone do naszego rewolucyjnego przełącznika obrotowego określającego dokładny moment, kiedy pościel

jest już sucha, co pomaga wyeliminować przesuszenie, zwiększając wydajność. Dodatkowo zmniejsza zużycie prądu,

oszczędzając setki euro rocznie na zbędne koszty energii.

OPT jest dostępny w sterowniku IPSO OPTimum™ control, który oferuje 30 programowalnych cykli suszenia dla

zwiększenia efektywności działania, który jest łatwy do szkolenia personelu w celu jego obsługi. Zapewnia także elasty-

czność poprzez proste dostosowanie cykli.

OPTimum jest dostępne dla wszystkich suszarek bębnowych IPSO.



DOSTĘPNE MODELE

Prasownice nieckowe:
RI1000/25 - RI1200/25 - RI1400/25 - 
RI1600/30  RI2001/30AV 

Prasownice walcowe :
CI1650/325 - CI2050/325 - CI2050/500 - 
CI2650/500    CI3250/500

Gama prasownic RI jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla

mniejszych lokali, dzięki zmniejszonym wymiarom i łatwej obsłudze.

Prasownice te oferują doskonałą jakość prasowania wszystkich

rodzajów tkanin, w tym najbardziej skomplikowanych, jak bielizna

lub haftowane obrusy.

Gama prasownic CI oferuje modele o średnicy walca 325mm i

500mm. Te prasownice mają większą moc, i dlatego są idealnym

rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych.

Prasownice walcowe

RI -   CI  

MICROPROCESSOR
CONTROL

Narzędzie to pozwala na sprawne

działanie Twojej prasownicy.

Prędkość prasowania i temperatu-

ra mogą być łatwo regulowane.

DOSTĘPNE ELEMENTY
STERUJĄCE



DOSTĘPNE MODELE

Prasownice nieckowe susząco-prasujące:
CL 300 - CL 370 - CL 500 - CL 600 - CL 800

Prasownice nieckowe susząco-prasujące z zin-
tegrowanym podajnikiem, składarką wzdłużną
i poprzeczną:
CFFS 500 - CFFS 600 - CFFS 800 

Prasownice nieckowe susząco-prasujące

CL - CFFS 
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CONTROL
Element ten dzięki falown-
ikowi daje zmienne prędkości,
temperatura jest regulowana
i wyświetlana cyfrowo.

availaBle CoNtrols
DOSTĘPNE ELEMENTY
STERUJĄCE

Gama prasownic nieckowych susząco-prasujących CL to produkt IPSO 

o średniej ładowności. Wyjście tkaniny może odbywać się na dwa sposoby,

z tyłu (wersja przelotowa) lub z przodu (posuw nawrotny).

Oferta CFFS prasownic nieckowych susząco-prasujących z zintegrowanym 

podajnikiem, składarką wzdłużną i poprzeczną jest rozwiązaniem dla 

najwyższych potrzeb przemysłowych. Jedna osoba może obsługiwać pra-

sownicę, co pomaga zaoszczędzić siłę roboczą. System  podawania z 

klamrami “Easy Clamp” oferuje prosty i niezawodny sposób rozkładania

materiału automatycznie po podaniu rogów bielizny.



Sprzęt półprofesjonalny

CW8 - CD8 -  CS8

Pralnice CW8 to urządzenia bardzo wydajne, zmniejszają koszty eksploatacji 

poprzez niskie zużycie wody, zużywając jedyne 41,3 litry na cykl, co daje 

oszczędność o ponad 40% większą w porównaniu do pralnic przemysłowych 

z załadunkiem czołowym. Przy prędkości wirowania 1.000 RPM, zwiększa 

ogólną efektywność prania usuwając więcej wilgoci. Mniejsza wilgotność 

przekłada się na zmniejszenie czasu suszenia. Krótki czas trwania cyklu 

przyspiesza pracę, natomiast pralnica z załadunkiem bocznym zapewnia-

ją dużo miejsca dla większych ładunków.

Suszarki IPSO CD8 przeznaczone są do konkretnych potrzeb Twojej pralni.

Wyposażone są w duże, łatwe w czyszczeniu filtry i odwracalne drzwi,

aby dopasować się do rozkładu pralni. Okno wsadowe jest największe w

swojej klasie, zapewniając łatwy załadunek i rozładunek.

Gama pralnicowirówko-suszarek CS8 została zaprojektowana w 

kombinacji pionowej, która zapewnia identyczną moc, a zarazem zajmuje 

mniejszą powierzchnię w porównaniu z jednostkami pojedynczymi w 

standardowym rozkładzie. Jednostki te pozwalają również na wykorzys-

tanie tych samych połączeń wymaganych przy montażu standardowej 

pralnicy i suszarki, więc żadne zmiany w instalacji nie są potrzebne.
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DOSTĘPNE MODELE

CW8 - CD8 - CS8 

MICRO-DISPLAY

Element sterujący Micro-Display

informuje użytkowników o całym

procesie prania z sygnalizacją

stanu cyklu i cyfrowym

odliczaniem cyklu. Możliwe jest

modyfikowanie sześciu standard-

owych programów prania poprzez

modyfikatory cyklu. Element ten

oferuje także pięć cykli suszenia

oraz podstawowe funkcje kon-

trolne.

DOSTĘPNE ELEMENTY
STERUJĄCE
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