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1.  Eлектрична професионална машина за прање веша, центрифуга 900-
1000 обртаја/мин, капацитет 16-17 кг при   једном пуњењу, мени на дисплеју 
на српском језику, инсталисана снага 14-15 кW, 400V-3N-50Hz, фабрички 
уграђене 2 посуде за прашкасте и 2 за течне детерђенте;  
дим. машине: ШхДхВ= cca 78x89x118 цм 

1 

2.  Eлектрична професионална машина за сушење веша аутоматска, 
капацитета cca 16-17 кг при једном пуњењу, обртање бубња у оба смера,  
дим. машине: ШхДхВ= cca 84x125x175 цм 
инсталисана снага cca 18,4кW, 400V-3N-50Hz 

1 

3.  Машина за прање веша са аутоматским радом, са уграђеном функцијом 
центрифуге следећих карактеристика: 
- дим. машине: ШхДхВ= cca 78x89x118 cm 
- микропроцесор за избор одговарајућег програма прања на српском језику 
- фабрички уграђене 2 посуде за прашкасте и 2 за течне детерђенте. 
- уграђен програм за уштеду воде и електричне енергије. 
- капацитет прања сувог веша 16-17 кг 
- димензије цца В х Ш х Д   1180 х 780 х 1180 мм 
- инсталисанa ел. снага    
   Пел  = 18 - 23 kW ( 3 х 380 – 415 + N/ 50 Hz) 
- број обртаја центрифуге 900-1000 о/мин 
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4.  Сушара за веш са аутоматским радом следећих карактеристика: 
- дим. машине: ШхДхВ= cca 90х150х183 
- капацитет бубња 24-25 кг 
- обртање бубња у оба смера 
- инсталисана ел. снага   Пел  =  27 - 29 кW 
( 3 х 380 – 415 + N/ 50 Хз) 
- димензије  В х Ш х Д      
  cca 1829 х 902 х 1499 мм     
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5.  Eлектро-парни сто за пеглање фазонских делова, у комплету са 
пеглом и грејаним рукавцем. Усисавање и издувавање ваздуха из стола. 
Уграђен котао цца 5 лит, грејачи 3-4 кW,дим. cca 155x520x90 цм 
инсталисана снага 5,6кW 400V-3N-50Hz 
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6.  Eлектрични ваљак 
за пеглање равних делова рубља, брзина пеглања 25- 30 кг/х, димензије 
ваљка 125/∅25цм 
дим. cca 164x42x100 цм 
инсталисана снага – 6 - 8 кw, 400V-3N-50Hz   
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7.  Базен колица у иноксу, за превоз мокрог рубља спољних 
дим.800x600x950 мм 
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8.  Колица за транспорт прљавог рубља 
металне конструкције, два точкића са кочницом, са перфорираним  
бочним странама и дном 
дим. cca 80x60x90 цм 

1 

 

Страница 15 od 58 


