
 

Hlavné prednosti 

Čelné, horné a bočné kryty z nehrdzavejúcej ocele AISI 304;  

bubon a vonkajší bubon z nehrdzavejúcej ocele AISI 304; 

motorizovaný zámok dverí; 

Computer IM11 Touch screen s dvojitou konfiguráciou: verzia jednoduchá alebo plná kontro-

la (obe dostupné na rovnakom počítači);  

pripojenie USB na prednej strane stroja pre uľahčenie úplného alebo čiastočného prenosu 

údajov; z počítača po podložkách a od pračky až po podložku;  

jednoduchá montáž na zem, žiadne stavebné práce; 

GSM remote service system – oznamovanie porúch na zariadení priamo autorizovanému 

servisu a komunikácia so zariadením prostredníctvom správ SMS; 

MODEL KAPACITA 
(1 : 10) 

VYHRIEVANIE 

LM 26   26 kg 
 

LM 32 32 kg 
 

elektrické 

priama alebo   
nepriama para 

elektrické + para 

bez ohrevu 

PRAČKY VYSOKOTÁČKOVÉ ODPRUŽENÉ 

Ovládanie IM 11 

Nainštalujte stroj a nakonfigurujte IM8 verziu podľa vašich predstáv!  

IM11 FULL:  

Viac ako 200 programov: každý môže byť zostavený, upravený a zložený podľa jedinečných potrieb prania;  

aplikácia Easy Prog: užívateľ môže zostaviť vlastné programy podľa jednoduchých otázok; 

aplikácia Expert Prog: technik môže upraviť každý jednotlivý parameter pre prispôsobenie samotného progra-

mu;  

IM11 LITLE:  

Zobrazia sa len programy, o ktorých rozhodol zákazník; 

nie je k dispozícii voľný prístup do programovacieho menu;  

všetky funkcie IM11 sú prístupné iba pre servisného technika; 

S Z P   S K   s. r. o. 
 

Stroje a zariadenia pre práčovne  

a chemické čistiarne 
Pílová 13, 851 10 Bratislava 

T E C H N I C K É    Ú D A J E 

 

PRAČKY VYSOKOTÁČKOVÉ, ODPRUŽENÉ  

Typ LM 26 LM 32 

Náplň 36 kg 32 kg 

Priemer bubna 440 mm 557 mm 

Hĺbka bubna 885 mm 885 mm 

Objem bubna 254 l 320 l 

Otáčky prania 32 ot/min 34 ot/min 

Nízke odstredenie 400 ot/min 400 ot/min 

Vysoké odstredenie 915 ot/min 915 ot/min 

G-Faktor 400 400 

Hlučnosť 70 dB 70 dB 

Výška 1100 mm 1100 mm 

Šírka 996 mm 1081 mm 

Hĺbka 1500 mm 1500 mm 

Hrubá hmotnosť 615 kg 730 kg 

Čistá hmotnosť 585 kg 700 kg 

Spotreba elektrickej energie 24 kWh 24 kWh 

Spotreba pary 2 kg 4 kg 

Maximálny tlak pary 4,5 bar 4,5 bar 

Elektrický prívod 3ph 400V+N 3ph 400V+N 

Celkový príkon 24 kW 24 kW 

Prívod vody 2 x 3/4´´ 2 x 3/4´´ 

Prívod pary 3/4´´ 3/4´´ 

Odpad  Ø50 mm Ø50 mm 

350-400 G factor AISI 304  
konštrukcia z  

nehrdzavejúcej ocele 

úplná kontrola  
pracích cyklov  

prostredníctvom  
IM11 

množstvo vlastných  
pracích programov  

INOVATÍVNY  
vysoko-kapacitný  
dotykový displej  

s uhlopriečkou 7 palcov 

LM 26| LM 32 


