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Mangel met strijkbanden

Roldiameter : 500 mm
Rollengtes : 1600 mm – 2000 mm – 2500 mm – 3200 mm
Verwarming : gas – elektrisch - stoom

Modellen die leverbaar zijn in dit type
FC50-160 rollengte 1600mm, productie 65kg/uur
FC50-200 rollengte 2000mm, productie 80kg/uur
FC50-250 rollengte 2500mm, productie 95kg/uur
FC50-320 rollengte 3200mm, productie 120kg/uur
Bij stoomverwarmde mangels ligt de productie ongeveer20% hoger

KENMERKEN
• Groot oppervlaktecontact met linnen over
een hoek van 300°
• Vingerbescherming en noodstop voor meer
veiligheid
• Duurzame NOMEX strijkbanden
• Automatische afkoelperiode
• Gemakkelijk te gebruiken
microprocessor: 20 vooraf ingestelde
strijkprogramma’
• Indicatie van de strijksnelheid en
temperatuur
• Frequentie gestuurde motor
• Gemakkelijk te verwijderen stofﬁlter
• Ruimte besparende opstelling mogelijk door
plaatsing tegen wand of muur
• invoer en uitvoer linnen aan voorzijde
• Elektrische, gas- of stoom verwarmd
OPTIES
• Versie met muntbediening
• Voetpedaal voor gemakkelijke
start- en stopbediening
• Verchroomde strijkrol voor een betere
warmtegeleiding

Unimac heeft een groot assortiment muurmangels met strijkbanden. De strijkbanden zijn gemaakt van
NOMEX en draaien om een verwarmde rol. De mangels worden geleverd met een gasverwarming,
elektrische verwarming of stoomverwarming. De invoer van de muurmangel heeft speciale invoerbanden
deze banden zorgen ervoor dat het platgoed de mangel in gaat zodra het textiel tussen de rol en de
strijkbanden komt zal het textiel strak worden getrokken doordat de invoerbanden langzamer draaien dan
de strijkrol. Een een mooi glad resultaat van uw linnen is het resultaat. Bij de muurmangel zit de invoer en
de uitvoer aan de voorkant. Hierdoor kan de mangel tegen een wand of muur geplaatst worden en is het
mogelijk om de mangel met 1 persoon te bedienen. Zodra het textiel de mangel weer uitkomt komt het in
een opvangbak aan de voorzijde. Ook bij de ingaande kant zit een bak waar u het platgoed kan inleggen
alvorens te mangelen.
Goud Laundry behoudt zich het recht machines en specificatie vermeld in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details
en foto’s zijn enkel informatief en nooit bindend.

Goud Laundry Solutions: Tel: 0186-576050 info@laundrysolutions.nl www.laundrysolutions.nl

