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Podjetje

Izdelki in ekologija

Poudarjeno

Mokro čiščenje

Dezinfekcija in higiena

Pregled programov

Pralni stroji topLine

Sušilni stroji topLine

Pralni stroji proLine

Pralni stroji industrial

Sušilni stroji proLine

Tehnični podatki

Podatki podjetja zastopnika

Nadzorna plošča pralnega stroja
profesionalni programi vklj.
volna/ročno pranje itd.
Specialni programi, volna itd.
Profesionalni programi
Pisano 20ºC
Pisano 40ºC
Pisano 60ºC
Kuhanje 95ºC
Občutljivo/lahko za vzdrževanje
Hiter program
Dodajanje pralnih sredstev
medtem ko stroj deluje
Vklop programa
Izbira jezika
Zamik vklopa
Hitrost centrifuge/ustavitev izpiranja
Znižanje temperature
Predpranje
Dezinfekcija
Preskok koraka programa
Odpiranje vrat
PC-vmesnik

Lastnostni pralnega stroja
Tipka za mokro čiščenje
Tipka za dezinfekcijo
PC-vmesnik
Tekoča pralna sredstva
Profesionalni programi
Prosto programljiva mikroprocesorska
nadzorna plošča

Nadzorna plošča sušilnega stroja
Specialni programi

Dragi bralec,
Draga bralka:

Suho za ročno likanje
Delno suho
Suho za v omaro
Močno suho
Občutljivo/lahko za vzdrževanje
Mokro čiščenje
Strojno likanje – suhost perila 1
Strojno likanje – suhost perila 1
Časovna nastavitev
Vklop programa
Izbira jezika

Inovacije, kakovost in odgovornost za okolje. To
so naše prednosti – zanje se trudimo že več kot
150 let. Večletne izkušnje in intenzivne razvojne
aktivnosti ter raziskave v Švici omogočajo
revolucionarne izdelke in novosti, s katerimi smo
na tržišču nenehno v prednosti.
Schulthess je eden vodilnih ponudnikov
industrijskih pralnih in sušilnih strojev. Naše
znanje in obsežne izkušnje, povezane z
dragocenim odzivom strank, vedno uporabimo pri
razvoju in proizvodnji inovacij. Temu primerno so
tudi naše stranke zadovoljne z najbolj modernimi
in inovacijskimi tehnologijami ter pralnimi in
sušilnimi stroji na tržišču. Da so ti istočasno
narejeni po ekoloških in energijsko učinkovitih
vidikih, je za nas samoumevno.

Zamik vklopa
Zaščita pred mečkanjem
Nežno sušenje
Mix
Preskok koraka programa
Odpiranje vrat

Tudi novi profesionalni pralni in sušilni stroji linij
topLine, proLine in Industrial ponovno postavljajo
merila. Z razširitvijo programov profiClean se
sedaj še bolj specifično ukvarjamo z vašimi
potrebami. Prvič imajo aparati topLine tudi
pameten senzor napolnjenosti, ki izrazito poveča
učinkovitost. S programi Wet-Clean in
dezinfekcijskimi programi podjetje Schulthess
utrjuje svoj položaj vodje za sistemske rešitve kar
se tiče dezinfekcije in higiene.
Vaš Schulthess

Lastnostni sušilnega stroja
Tipka za mokro čiščenje
Povračilo toplote
Osvetljenost bobna
Specialni program
Mix-program

Tipična Švicarska tehnologija:
Dolgo vzdržljiv, zanesljiv, zmogljiv

Skupina Schulthess

Naše vrednosti: kvaliteta in inovacije

Podjetje Schulthess Maschinen AG s sedežem v mestu

Naši sodelavci imajo skupno vizijo: izdelava kakovostnih

Wolfhausen (ZH) je del švicarske skupine Schulthess. K

švicarskih izdelkov z dolgo obstojnostjo in največjo

osrednjim poslovnim partnerjem skupine se štejejo toplotna,

učinkovitostjo. Pri tem je pomembno načelo: vzdrževanje

hladilna in pralna tehnika. Skupina Schulthess zaposluje

perila s pristojnostjo. Tako smo z inovacijami in novostmi

skupaj več kot 1000 delavcev v skoraj vseh evropskih

vedno v prvi vrsti.

državah.

Narejeno v Švici

Proizvodnja Just-in-time

Kot mednarodno dejavno podjetje se že od nekdaj

Zanesljivost in bližina strank sta za podjetje Schulthess

opredeljujemo za razvojno in proizvodno lokacijo v Švici. S

odločilna dela poslovne filozofije. Z našo proizvodnjo Just-in-

tovarniško proizvodnjo na licu mesta zagotavljamo

time poskrbimo še za posebej hitro izdelavo aparatov.

kakovostno izdelavo aparatov. Najmodernejše tehnologije in
nadpovprečno dobro izšolano strokovno osebje jamčijo
za kakovost in zanesljivost vseh aparatov na tržišču.

Na gospodarskem področju: vodja na švicarskem
tržišču
Kot vodilni ponudnik industrijskih pralnih in sušilnih strojev v
Švici Schulthess pozna visoke zahteve, ki jih morajo izpolniti
aparati vsak dan v najbolj težkih pogojih. Značilni so: velika
količina perila, visoka obremenjenost, 24-urno obratovanje ter
strogi higienski in dezinfekcijski predpisi. Desetletja dolge
izkušnje podjetju Schulthess pomagajo vedno znova razvijati
inovacijske programe in postopke s prihodnostjo. Vse to za
izpolnitev vaših želja.
Poraba vode in energije pri modeli Schulthess Industrial od leta 1975

Prepričljivi: tako ekonomsko kot tudi ekološko
Aparati Schulthess prizanašajo perilu in denarnici: zaradi
maksimalne učinkovitosti in minimalnih obratovalnih stroškov.
S pogledom na nizko porabo toka, vode in pralnih sredstev,
je izračun hiter. Seveda ima podjetje poleg certifikata za
kakovostno vodenje podjetja ISO 9001 tudi certifikat za
varovanje okolja ISO 14001 in je tudi član programa agencije
za energijo za prostovoljno aktivno znižanje C02. Kajti
aparati Schulthess se ne ozirajo na okolje šele pri pranju,
ampak so že izdelani po ekoloških kriterijih.

Lahkotno upravljanje in praktičnost

Enostavna uporaba: zaradi inovacijskih detajlov
Aparati Schulthess prepričajo s svojim intuitivnim vodenjem
uporabnika in številnimi pomožnimi detajli, kot so velika vrata
s širokim kotom odpiranja in jasen ter pregleden zaslon.
S priključkom za računalnik in pripadajočimi možnostmi

Pravi material na pravem mestu

razširitve programov, so pralni stroji Schulthess

Schulthess razvija in proizvaja zanesljive in vzdržljive

pripravljeni tudi na prihodnje izzive in so individualno

stroje s kvaliteto “Swiss Made”.

prilagodljivi.

Naši aparati: jezikovno nadarjeni in
mednarodno usmerjeni
Mednarodna usmerjenost podjetja se izraža tudi v izdelkih.
Ti so pravi jezikovni talenti: možnost nastavitve do 20
jezikov. Udobje pri uporabi se zvišuje, medtem ko napačna
uporaba in servisne storitve upadajo.

Varnost v skladu s smernico o strojih
Vsi stroji Schulthess so v skladu z novo smernico o strojih
2006M2/ES, ki določa obsežne varnostne predpise za
industrijske stroje. Stroji Schulthess upoštevajo velik potencial
nevarnosti v obrtnih pralnicah in upravljavcem pri
vsakodnevnem delu zagotavljajo varnost.

Prioritetno ravnanje za tkanine, ki so težavne za čiščenje:
Schulthess-ov pralni sistem je namenjen specifičnim uporabnikovim potrebam; in prepriča
v zanesljivost, zmogljivost in edinstven v udobnosti do uporabnika

Prepričljivi na vseh področjih: različni segmenti

Specifični: za vse potrebe ustrezen aparat

uporabe

Podjetje Schulthess pozna naraščajoče potrebe pralnic. Z

Stroje Schulthess najdemo po celi Evropi. Pri obsežni izbiri do

visoko diferenciranimi programi se Schulthess

70 profesionalnih programov se za vsako okolje najde

ukvarja z različnimi zahtevami im potrebami uporabnikov.

ustrezna rešitev:

Novo v ponudbi so raznovrstni programi profiClean, ki so
razdeljeni v različne ciljne skupine: od gostinstva, čistilnih

• domovi za ostarele, domovi za nego bolnikov,

servisov, obratovalnic do gasilskih domov.

samski in študentski domovi;
• hoteli, penzioni, gostinski obrati;
• bolnišnice;
• gasilski domovi, reševalne službe;
• čistilni servisi;
• obratovalnice kot so pekarne, mesarije, frizerski saloni in
garaže;
• pralnice in kemične čistilnice;
• savne, športna društva, fitnes- in welness-centri;
• fizioterapije in medicinske masaže;
• pralnice in kampi;
• konjušnice;
• industrija (npr. proizvajalci torbic in pripomočkov).

Zaradi inovacijskega postopka mokrega čiščenja «WetClean»je tudi pranje najbolj občutljivega zgornjega perila lahko
varno in temeljito. Z novimi dezinfekcijskimi programi
Schulthess so izpolnjene vse vaše želje v zvezi s higieno.
Karkoli potrebujete, tri serije modelov:
″topLine″, ″proLine″ in ″industrial″ ponujajo
pravi stroj za vas

Prioritetno ravnanje za tkanine, ki so težavne za čiščenje:

Nežen, temeljit in okolju prijazen: inovativen proces mokrega čiščenja (Wet-Clean) pri Schulthess-u je
namenjen optimalni čistoči in obvarovanju posameznih tkanin, ki so težavne za čiščenje.

Odlična uskladitev: Schulthess

All-in-one: inovacijska celostna rešitev

programi Mokro čiščenje (Wet-Clean)

za obrt in industrijo

Domovi starostnikov, domovi za nego bolnikov, gostilne in

Princip temelji na postopku mokrega čiščenja, ki je posebej

hoteli so, kar se tiče vzdrževanja perila močneje, kot kadar

primeren za moderen in občutljiv tekstil. V kombinirani

koli prej odvisni od nežnega in ekološkega pranja dnevnih

uporabi z okolju prijaznimi tekočimi pralnimi sredstvi in

količin umazanega perila. Okvirni pogoji so zahtevni: v

pripomočki je voda optimalen odstranjevalec umazanije.

kratkem času je treba stroškovno ugodno, energijsko

Temu ustrezno je perilo čisto in izžareva higiensko svežino.

učinkovito in istočasno brezhibno oprati in zlikati veliko

Wet-clean podjetja Schulthess je sistem vzdrževanja perila za

količino perila.

prihodnost: skladen z okoljem, temeljit in stroškovno ugoden.

Podjetje Schulthess prav za takšne pogoje ponuja nove
tehnologije in celotne rešitve za pranje, sušenje in mokro
čiščenje. Podjetje je že od začetka vodilno v razvoju
programov Wet-Clean za občutljive tkanine: v sodelovanju s
priznanimi proizvajalci pralnih sredstev, ki postopke
pregledujejo v svojih laboratorijih, se tehnologije in uporabe
nenehno izboljšujejo. Rezultat je uporaba programov WetClean za pralne in sušilne stroje, ki so med seboj odlično
usklajeni. : «State-of-the-art».

Mokro čiščenje za tkanine, ki so težaven
za čiščenje

Prilegajoči: za vsako okolje poseben

Odlični kot ekipa: pranje in

program

sušenje a la Wet-Clean

Domovi za ostarele, domovi za nego bolnikov, gostilne,

Mokro čiščenje (Wet-Clean) ne moremo enačiti samo z

hoteli, bolnišnice ali gasilski domovi: s programi Mokrega

intenzivnim in temeljitim čiščenjem, ampak tudi z odličnim

čiščenja (Wet-Clean) podjetja Schullthess lahko skoraj vso

sušenjem, ki je prilagojen programu. V kombinaciji pralnih in

perilo operete nežno in temeljito.

sušilnih strojev se razvije celotna učinkovitost tega
postopka. Sušenje Mokro čiščenje (Wet-Clean) je idealna

Nekaj primerov oblačil , ki se lahko operejo s programom

priprava na konec. Temu ustrezno je tudi mečkanje, zaradi

Mokrega čiščenja (Wet-Clean):

posebne tehnike postopka, ki varuje blago in posebne

• zgornja oblačila kot so plašči, hlače, jakne, jopiči,

opreme zelo majhno, kar stroške likanja na koncu zmanjša

puloverji (volna, angorska volna, svila, kašmir);

na minimum.

• poročne obleke, plesne obleke;
• zračna športna in dežna oblačila, puhovke, smučarske
obleke na osnovi Gore-Tex ali Sympatex in podobno;
• odeje: na primer volnene in prešite odeje, odeje proti revmi,
puhaste odeje, spalne vreče;
• problematično perilo iz bolnišnic in negovalnih domov z
visokimi higienskimi in dezinfekcijskimi zahtevami;

Individualno prilagodljivi: široka ponudba
dodatnih opcij
Sistem podjetja Schulthess je individualno prilagodljiv
potrebam vsakega posameznika. Glede na zahteve in želje
lahko med seboj povežete različne opcije. Možnosti

• zaščitna oblačila gasilcev in reševalcev;

vzdrževanja tekstila znotraj obrata se razširi za številna dela,

• uniforme, poklicna oblačila;

ki jih je bilo do sedaj treba opraviti eksterno. Tako je na primer

usnjena in motoristična oblačila.

perilo stanovalcev raznih domov oprano v domu, kar dodatno
razbremeni pralnico in poveča ustvarjanje vrednosti v lastnem
obratu: temu ustrezno obvladujejo kakovost in stroške.

Prednosti Schulthess

Mokro čiščenje (Wet-Clean) k zaščiti in ohranjanju tkanine

Zgledni: ekonomsko in ekološko
Investicija v Mokro čiščenje (Wet-Clean) se izplača tako za
uporabnike, kot tudi za okolje: nizka poraba toka in vode
pripomoreta k ekološkemu ravnovesju. Namesto topil pri
mokrem čiščenju poskrbijo za obzirno pranje perila voda,
ekološka pralna sredstva in pripomočki ter izpiljena tehnika
strojev. Zaradi postopka, ki ohranja vrednosti in je obziren do
perila, se življenjska in uporabna doba perila močno poveča,
vi pa privarčujete pri stroških nakupovanja.

• All in one; odlično usklajeno pranje, sušenje in
Mokro čiščenje (Wet-Clean);
• Postopek možen pri vseh Schulthess industrijskih
pranih strojih od 8 kg in industrijskih sušilnih strojih
od 10 kg;
• Možnost priklopa do 14 dozirnih črpalk
• Opcije pri Schulthess WSI pralnih strojih: vgrajen
rezervoar za vračanje vode (npr. za impregnacijo
zaščitnih oblačil);
• Industrijski sušilni stroji od 10 kg imajo posebne
programe Mokro čiščenje (Wet-Clean), ki pri
maksimalnem varovanju perila omogočajo odličen
zaključek brez mečkanja. Temperatura za sušenje
zagotavlja natančno in varno sušenje tudi pri nizkih
stopnjah;
• Posebni programi za Mokro čiščenje (Wet-clean) za
pranje in sušenje različnih vrst tekstila s pralnimi
stroji WSI in sušilnimi stroji TRI spadajo v osnovno
ponudbo.
• Moduli za razširitev programov za topLine in proLine
pralne stroje.

Higienično pranje s Schulthess-om

Zahteve po higieni so vedno bolj stroge. Schulthess ponuja inovativne in preizkušene dezinfekcijske
programe za zagotovitev teh zahtev.

Schulthess: vodilni proizvajalec na področju

Izpolnijo vse potrebe: različni dezinfekcijski programi

dezinfekcije perila

Od sedaj naprej lahko občutljivo perilo, kot so zgornja oblačila

Za varnost odgovornih oseb za higieno v pralnicah, je

ali volneni izdelki, dezinficirate in operete že pri 40 °C,

podjetje Schulthess na podlagi bogatih raziskav v

pranje pa traja samo 20 minut. Inovacijski dezinfekcijski

laboratorijih razvilo uravnavanje temperature pri pralnih

programi so posebej primerni za uporabo v domovih za

strojih. Pridobljena spoznanja so razvijalci programske

ostarele in domovih za nego bolnikov, hotelih, gostilnah,

opreme in tehniki upoštevali in uporabili pri razvoju novih

savnah in wellness-centrih ter klinikah, čistilnicah,

dezinfekcijskih programov. Novi programi, v kombinaciji s

gasilskih domovih in ostalih storitvenih in obrtnih

pralnimi sredstvi s seznama Robert-Koch-inštituta (RKI),

podjetjih, saj so narejeni izključno za njihove potrebe.

ter Združenja za higieno (VAH) nudijo varnost in
garancijo za higienično čisto perilo brez bakterij. Poleg
tega novo uravnavanje temperature omogoča tudi
varnost pri programiranju individualnih programov. Ne
nazadnje, zaradi sodelovanja z dobavitelji pralnih
sredstev in znanstvenimi inštituti, je podjetje Schulthess
v tem času postalo vodilni proizvajalec profesionalnih
dezinfekcijskih programov.

Inovativni: na voljo za vse stroje

Optimalna uporaba nove tipke dezinfekcija

Vsi modeli Spirit topLine, proLine in industrial so že

Z novo tipko dezinfekcija je Schulthess poenostavil

opremljeni s dezinfekcijskimi programi. s pravilno

uporabo programov dezinfekcije za naše kupce. Tipka

pripravo sprejemljivega perila se lahko opravi termično

je prikladno nameščena na nadzorno ploščo pralnih

ali kemo-termično dezinfekciramo na široki paleti tkanin.

strojev topLine in proLine, da se hitro in preprosto
izbere program dezinfekcije.

Schulthess programi:
Učinkovitost potrjujejo wfk
Programi so lahko v celoti učinkoviti le, če so pralni stroji
ustrezno opremljeni. Schulthess stroji ponujajo natančen
nadzor temperature, časa, kopeli v razmerju 1:5 in
Dezinfekcija na voljo za vse pralne stroje.

zagotovitev postopka dezinfekcije po zaključku glavnega
pranja. S tem omogoči zanesljivost dezinfekcije in higiensko
čisto perilo.

Schulthess dezinfekcijski
programi
• Dezinfekcijski pralni program za bombaž in tkanine
lahke za vzdrževanje;
• 40ºC in 60ºC (dezinfekcijski) pralni programi
20 minutna kemično termična dezinfekcija perila
(pralno razmerje 1:5);
• 95ºC (dezinfekcijski) pralni program kuhanje
15 minutna pri 85ºC kemično termična dezinfekcija
perila (pralno razmerje 1:5).
Dezinfekcijski programi
Spirit topLine, Spirit proLine in Industrial
• 40ºC zunanja oblačila, vključuje predpranje
(20 minut pri 40ºC/1:5/VAH)
• 60ºC pisano, vključuje predpranje
(20 minut pri 60ºC/1:5/VAH)
• 95ºC kuhanje, vključuje predpranje
(15 minut pri 85ºC/1:5/VAH)
• 60ºC čistilne krpe mop, vključuje pred izpiranje
(20 minut pri 60ºC/1:5/VAH)
• 70ºC čistilne krpe mop, vključuje pred izpiranje
(10 minut pri 70ºC/1:5/VAH)
• 60ºC pisano, brez predpranja
(20 minut pri 60ºC/RKI)
• 95ºC kuhanje, brez predpranja
(15 minut pri 85ºC/RKI)

Učinkovitost Schulthess programov so
testirali in potrdili v wfk Inštitutu za
uporabne raziskave v Krefeldu v Nemčiji.
Vsi termično in kemo-termično
dezinfekcijski postopki pranja Schulthess
pralnih strojev (8 do 30 kg), so v skladu s
standardi združenja za uporabno higieno
in Robert Koch Inštituta.
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•

kapaciteta 6 kg
dovršen boben
volumen bobna 56 l
hitrost centrifuge 1500 obr/min
g-faktor 613
ostanek vlage 43%
z izpustnim ventilom ali črpalko
izbira jezika
50 profesionalnih programov
odpiranje vrat v desno ali levo
sprednja stranica antracit barva ali krom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 7 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 153 l
izhod zraka na prosto
elektronski in časovni sušilni programi
merilni sistem ostanka vlage
sušilna kapaciteta 11,5 kg/h
izbira jezika
50 profesionalnih programov
odpiranje vrat v desno ali levo
sprednja stranica antracit barva ali krom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 7 kg
dovršen boben
volumen bobna 66 l
hitrost centrifuge 1500 obr/min
g-faktor 613
ostanek vlage 43%
z izpustnim ventilom ali črpalko
izbira jezika
50 profesionalnih programov
odpiranje vrat v desno ali levo
sprednja stranica antracit barva ali krom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 7 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 153 l
kondenzacijski
elektronski in časovni sušilni programi
merilni sistem ostanka vlage
sušilna kapaciteta 9 kg/h
izbira jezika
50 profesionalnih programov
odpiranje vrat v desno ali levo
sprednja stranica antracit barva ali krom

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 8 kg
dovršen boben
volumen bobna 80 l
hitrost centrifuge 1100 obr/min
g-faktor 375
ostanek vlage 49%
70 profesionalnih programov (vključuje tudi
programe mokrega čiščenja (Wet-Clean))
• z izpustnim ventilom ali črpalko

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 10 kg
dovršen boben
volumen bobna 100 l
hitrost centrifuge 1000 obr/min
g-faktor 310
ostanek vlage 53%
70 profesionalnih programov (vključuje tudi
programe mokrega čiščenja (Wet-Clean))
• z izpustnim ventilom ali črpalko

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 12 kg
dovršen boben
volumen bobna 120 l
hitrost centrifuge 800 obr/min
g-faktor 200
ostanek vlage 56%
70 profesionalnih programov (vključuje tudi
programe mokrega čiščenja (Wet-Clean))
• z izpustnim ventilom ali črpalko

kapaciteta 13 kg
dovršen boben
volumen bobna 130 l
hitrost centrifuge 1100 obr/min
g-faktor 419
ostanek vlage 48%
70 profesionalnih programov (vključuje tudi
programe mokrega čiščenja (Wet-Clean))
• z izpustnim ventilom ali črpalko

kapaciteta 16 kg
dovršen boben
volumen bobna 160 l
hitrost centrifuge 1050 obr/min
g-faktor 382
ostanek vlage 50%
70 profesionalnih programov (vključuje tudi
programe mokrega čiščenja (Wet-Clean))
• z izpustnim ventilom ali črpalko

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 10 kg
dovršen boben
volumen bobna 100 l
hitrost centrifuge 1150 obr/min
g-faktor 458
ostanek vlage 46%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 12,5 kg
dovršen boben
volumen bobna 125 l
hitrost centrifuge 1100 obr/min
g-faktor 419
ostanek vlage 48%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 15 kg
dovršen boben
volumen bobna 150 l
hitrost centrifuge 1050 obr/min
g-faktor 382
ostanek vlage 50%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod

kapaciteta 20 kg
dovršen boben
volumen bobna 200 l
hitrost centrifuge 1000 obr/min
g-faktor 442
ostanek vlage 47%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod
kapaciteta 25 kg
dovršen boben
volumen bobna 250 l
hitrost centrifuge 950 obr/min
g-faktor 403
ostanek vlage 49%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod
kapaciteta 30 kg
dovršen boben
volumen bobna 300 l
hitrost centrifuge 900 obr/min
g-faktor 362
ostanek vlage 50%
prosto programljiv mikroprocesor vključno s
44 prostimi programskimi mesti
• 14 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
• optični PC vmesnik
• 5 dozirnih posod

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kapaciteta 10 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 231 l
izhod zraka na prosto s sistemom za vračanje
toplote
merilni sistem ostanka vlage
10 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
sušilna kapaciteta 20,7 kg/h
odpiranje vrat v desno ali levo

•
•
•
•

kapaciteta 15 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 347 l
izhod zraka na prosto s sistemom za vračanje
toplote
merilni sistem ostanka vlage
10 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
sušilna kapaciteta 29 kg/h
odpiranje vrat v desno ali levo

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

kapaciteta 22 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 508 l
izhod zraka na prosto s sistemom za vračanje
toplote
merilni sistem ostanka vlage
10 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
sušilna kapaciteta 42,5 kg/h
odpiranje vrat v desno ali levo

kapaciteta 30 kg
nerjaveč boben (INOX)
volumen bobna 690 l
izhod zraka na prosto s sistemom za vračanje
toplote
merilni sistem ostanka vlage
10 programov mokrega čiščenja (Wet-Clean)
sušilna kapaciteta 58 kg/h
odpiranje vrat v desno ali levo

Osupljivo lahkotna industrijska uporaba

Zmogljiv, energetsko varčen in uporabniku prijazen: nov Spirit topLine stroj olajša postopke v
pralnicah perila s inovativno tehnologijo, profesionalnimi programi in funkcionalnim zaslonom.

Usmerjeni točno v vaše potrebe: inovacijski

Paleta vsebuje skupaj več kot 50 različnih programov

programi

«profesionalni programi», ki so prilagojeni petim različnim

Dodatno k preizkušenim osnovnim programom z veliko

segmentom uporabe: specialni programi , gostilne/hoteli,

praktičnimi opcijami (predpranje, hitro pranje, zamik vklopa,

domovi starostnikov in domovi za nego bolnikov,

znižanje temperature itd.) je podjetje Schulthess svojo

obratovalnice ter čistilni servisi/ Facility Management.

ponudbo razširilo s profesionalnimi programi.
Novo v ponudbi so na primer inovacijski programi za pranje
čistilnih krp MOP, ki več kot izpolnjujejo visoke zahteve na
področju čiščenja zgradb.
Ti programi, ki izpolnjujejo potrebe določene ciljne skupine, so
usmerjeni točno v potrebe posameznega uporabnika. Širina
uporabe sega od: ročnega pranja pri 20 °C, programov za
frotirno perilo, krpe za brisanje, posteljnino in perilo za
inkontinenco ali dezinfekcijo belega perila ter vse do perila
mesnic. Fiksno vgrajeni programi zaradi jasne usmeritve
50 profesionalnih programov za vse potrebe

poskrbijo za visoko učinkovitost pri uporabi, ki presega
običajen vsakdanjik pri pranju. Zaradi profesionalnega gumba
profesionalni programi je njihova izbira povsem enostavna in
hitra.

Učinkovito in hitro pranje: kratek čas
trajanja programov
Posebej na področju obrti in industrije je treba v najkrajšem
času oprati vedno večje količine perila. Zaradi teh vedno večjih
zahtev, je podjetje Schulthess razvilo nove programe in
tehnično opremo (npr. priključek tople vode, visoka moč
gretja), ki v kratkem času poskrbijo za prvorazredne rezultate
pranja in ožemanja. Najboljši primer za to je konstrukcija
kadi, ki zaradi svoje izvedbe porabo energije in vode zniža
za 5 do 10 % - s pozitivnimi učinki na obratovalne stroške v
pralnici in na okolje.
Lahkotno polnjenje zahvalno kotu odpiranja vrat 180º

Optimalno izkoriščanje virov z moderno tehnologijo in s tem
povezano zmanjšanje obratovalnih stroškov je področje, na

Optimalni učinek pranja: zaradi

katerem podjetje Schulthess že od nekdaj postavlja merila. Z

večjega bobna

inovacijskim upravljalnim sistemom tudi nova generacija Spirit

Da so novi aparati Spirit topLine še hitrejši, obzirnejši in

topLine pripomore k nadaljnjemu zniževanju vrednosti

varčnejši, je tudi zasluga bobna Schulthess. Nadpovprečno

porabe.

velik volumen perilu omogoča več svobode gibanja, izboljša
mehaniko pranja in poskrbi za optimalni učinek ožemanja.
Poleg tega je večji volumen pri pranju občutljivega perila
odločilna prednost, ker je mečkanje manjše.

Inovacija pri Spirit topLine: senzor
napolnjenosti
Novost pri Spirit topLine 8120 je opcijska vgradnja
pametnega senzorja napolnjenosti: ta na začetku pranja

Blag do močan: boben s fino

zazna količino napolnjenosti in v skladu s to priporoča

perforacijo in asimetričnimi rebri

doziranje pralnega sredstva in avtomatsko nastavi čas

Boben strojev Spirit topLine je narejen iz kakovostnega

trajanja programa. Prikaz količine napolnjenosti ima več

krom-nikelj jekla in ima v primerjavi z navadnimi modeli na

prednosti: prvič je porabljena minimalna količina vode in

tržišču izrazito fino perforacijo. Boben z do 6831 luknjicami

energije, drugič pa preprečuje prekomerno napolnjenost

znatno poveča učinek pranja in omogoča odlične rezultate

stroja, kar maksimalno varuje in ohranjanja vrednost perila.

pranja in splakovanja. Zaradi ožemanja s 1500 vrtljaji je
rezultat vrhunski učinek odvajanja vode iz perila s samo 43
% preostale vlažnosti. Tudi velika količina umazanih čistilnih
krp je izjemno čista in ožeta, umazanija v bobnu pa je
odstranjena.

Vendar to še ni vse: skupaj tri asimetrične rebra pripomorejo
k optimalnemu zračenju perila. Po želji se lahko intenzivnost
pranja spremeni: od obzirnega in nežnega (ploska stran) do
intenzivnega (pokončna stran).
Opcija: senzor polnitve in doziranje pralnih sredstev

Enostavno doziranje:
priključek tekočih pralnih sredstev
Modeli Spirit topLine so lahko opcijsko opremljeni s
priključkom za tekoča pralna sredstva, ki omogoča krmiljenje
do osem dozirnih črpalk. Te so po želji nameščene na
posebnem nosilcu (stojalo za dozirne črpalke), ki se lahko
namesti na zadnjo stran stroja in tako privarčuje prostor. S
tem odpade montaža na steno, pralne stroje pa lahko
neodvisno od mesta postavitve vedno tudi prestavite.

Najvišje udobje upravljanja:

PC vmesnik – moderna tehnična fleksibilnost

grafični zaslon
Grafični zaslon Spirit topLine omogoča enostavno uporabo,

Varčevanje stroškov: s predizbiro časa vklopa

varno izbiro programov in jasno komunikacijo. Uporabnikom

Posebej prijazna uporabniku je funkcija predizbira časa;

daje jasna navodila in informacije o vseh fazah pranja. Praktičen

začetek pranja s prikazom, s katerim lahko konec pranja

primer je avtomatski prikaz preostalega časa: informacija o

določite do 24 ur vnaprej. Stroj lahko programirate do 100

preostalem času trajanja programa je ves čas na voljo.

ur vnaprej. Nastavitev zelo poveča produktivnost, ker je
izraba stroja v celoti optimirana: stroj programirate v petek
in v ponedeljek zjutraj že imate sveže oprano perilo.

Za maksimalno udobje: pametna konstrukcija
Modeli Spirit topLine imajo velika kovinska vrata, ki se lahko
odpirajo levo ali desno. Premer znaša 30 cm, kot odpiranja pa je
180°. To je ergonomsko zelo smiselno in poskrbi za največje
možno udobje pri polnjenju in praznjenju stroja: ravno pri večjih
Zanesljiv izbor programov in lahkotna komunikacija

kosih perila kot so kopalni plašči, smučarski kombinezoni ali
zavese.

Enostavna in direktna izbira jezika: gumb za izbiro
jezika
Z enim sami pritiskom na gumb lahko izberete do 20
različnih jezikov: nemščina, italijanščina, francoščina,
angleščina, portugalščina, španščina, turščina,
retoromanščina, srbohrvaščina, ruščina, nizozemščina,

Tudi odlična zvočna izolacija in stabilna konstrukcija pripomoreta k
prijetnemu delovnemu vzdušju v pralnici: tudi pri ožemanju z
visokimi obrati so emisije hrupa in vibracije majhne.

švedščina, norveščina, danščina, finščina, slovenščina,
poljščina, grščina itd.
Opcija za individualne rešitve:
večnamenski priključek za računalnik
Stroji Spirit topLine imajo opcijsko večnamenski vmesnik
(RS 485). Gre za pameten komunikacijski priključek, ki ga
je mogoče povezati z individualnimi uporabami. To
omogoča popolno fleksibilnost strank, ki lahko z različnimi
komponentami uresničijo potrebe pralnice, ki so usmerjene
v udobje uporabe, učinkovitost in gospodarnost.

Praktično samodejno čiščenje: autoClean
Za dodatno olajšanje vzdrževanja in čiščenja pralnega stroja,
je podjetje Schulthess pri novih modelih Spirit topLine uvedlo
nov samočistilni program «autoClean». S pritiskom na gumb
se stroj v samo 25 minutah pri 70 stopinjah samodejno očisti
in tako poskrbi za higienično čistočo.

Vzdržljivi in brez obrabljanja: zaradi odlične
konstrukcije
Ali robustno uležajenje bobna s kotalnimi ležaji, tesnjenje

Prednosti Schulthess

bobna s silicijevim karbidom ali trdna konstrukcija šasije s štirimi
tornimi blažilniki: pralni stroji Schulthess so narejeni za dolgo

Raznolikost programov

uporabo. Za to skrbijo materiali, ki se skoraj ne obrabijo in zelo

Široka paleta osnovnih in profesionalnih programov s

robustni posamezni deli.

temperaturami od 20 °C do 95 °C s kratkim časom pranja za
vse običajne tkanine in tekstil omogoča visok pretok perila na
dan.

Moderna pogonska tehnika: asinhronski motor
Stroji Spirit topLine imajo najbolj učinkovito pogonsko

• 50 programov profiClean, po 10 na segment: programi za

tehniko, ki je danes na razpolago. Njen osrednji del je

profesionalne uporabnike na področjih s posebnimi

frekvenčno krmiljen asinhronski motor, ki ne terja

programi, gostinstvo/hoteli, domovi za starostnike/domovi

vzdrževanja. Njegove prednosti so dovolj zgovorne:

za nego bolnikov, obratovalnice, čistilni servisi/Facility
Management, frizerski saloni, wellness- in fitnes-centri,
savne itd.
• Vključno z 10 posebnimi programi za različen tekstil: volna
30 °C, ročno pranje 20 °C, svila, zgornja oblačila, športna
oblačila, zavese, jeans, srajce, ožemanje, impregnacija.
• Zanimive dodatne funkcije: hitri programi pri vseh
temperaturah, nežno pranje, predpranje, dezinfekcija perila
60/95 °C, varčevanje energije, ustavitev splakovanja,
znižanje števila obratov, izbira časa do 100 ur.
Možnost nadgradnje
• PC-priključek z modulom za razširitev programov: paleto

Zmogljiv pogon brez vzdrževanje

je preko opcijskega priključka za računalnik mogoče
dopolniti z do 20 posebnimi programi.

• nežen zagon in diferencirano ter vrsti perila prilagojeno
število vrtljajev;
• brezstopenjski prehod števila vrtljajev na vseh etapah
pranja;
• do 1500 vrtljajev na minuto za močno ožemanje (613 g)
in maksimalno odstranjevanje vode (do 43 %);
• optimalni prenos moči in energijska učinkovitost, zaradi
fleksibilnega pogonskega jermena.

• Doziranje tekočih pralnih sredstev: za krmiljenje do 8
dozirnih črpalk; neposredno programiranje vrste in količine
pralnega sredstva.
• Odtočni ventil: alternativa črpalki luga, dobavljiva tudi z
odtočnim ventilom.
• Komplet za kombinacijsko postavitev: kombinacija pralnega
in sušilnega stroja (prihranek prostora na manj kot 0,5 m2).
• Podstavek stroja iz kromovega jekla (+ 30.5 cm).

Skoraj večni: za več kot 20000 pranj
Edinstveno: aparati Schulthess topLine so narejeni tako
robustno in ne terjajo vzdrževanja, da pri več kot 20000
pranjih delujejo brezhibno.

Popolno dopolnilo pralnim strojem

Ekonomičen, zmogljiv in ekološki: nov Spirit topLine sušilni stroj prepriča s izpopolnjeno energijsko
učinkovitostjo.

Enostavno upravljanje: gumb «Special»

Sušilni stroji: kompaktni in zelo tihi

Enostavno, hitro in pregledno: kot že prejšnja generacija tudi

Tudi konstrukcija aparatov Spirit topLine je usmerjena v

novi sušilni stroji Spirit topLine TA 8320 (sušilni stroji z

enostavno uporabo. Zaradi kompaktne velikosti potrebujejo

odvodom zraka) in Spint topLine TC 8330 (kondenzacijski

sušilni stroji Schulthess zelo malo prostora. S kombinirano

sušilni stroji) prepričajo z enotnim in preglednim konceptom

postavitvijo lahko pralni in sušilni stroj postavite enega na

upravljanja. Vse razpoložljive posebne programe lahko

drugega na samo pol kvadratnega metra. Zaradi zvočne

izberete z gumbom «Special» .

izolacije Super-Silent so profesionalni sušilni stroji Spirit topLine
komaj slišni.

Obsežna izbira: posebni programi
Za še učinkovitejše pranje in sušenje, je podjetje Schulthess
programe in čas trajanja sušilnih strojev Spirit topLine
odlično prilagodilo pralnim strojem Spirit topLine.
Poleg preverjenih osnovnih im mešanih programov, je na
razpolago tudi 10 posebnih programov za nežno pranje
perila, na primer programi za srajce/bluze, jeans, outdooroblačila, frotirna ali volnena oblačila.

Lahkotna izbira: jeziki in specialni programi

Čista inteligenca: merjenje preostale
vlažnosti in časovni program
Sušilni stroji Spirit topLine niso samo učinkoviti, ampak
imajo tudi pametne dodatne funkcije in nastavitve, ki pri
enaki porabi energije omogočajo še bolj nežno sušenje. V
bobenskem sistemu vgrajen merilnik med sušenjem
nenehno preverja preostalo vlažnost perila in pri dosegu
izbrane stopnje suhosti avtomatsko zaključi program. To
pomeni, sušilni stroj ne deluje niti minuto dlje, kot je to
potrebno in tako porabi manj energije.

Nežno sušenje: s sistemom «ecodry»
in modernim bobnom
Tudi nov, edinstven bobenski sistem «ecodry» suši bolj

Pralno – sušilni stolp zahteva le 05 m² prostora

nežno, kot je bilo doslej mogoče. Nihajoče letve zvrtinčijo
topel zrak in perilo porazdelijo še bolj nežno in učinkovito;
popolna obzirnost! Trajni tok zraka z enakomerno
temperaturo poskrbi za posebej hitro in istočasno nežno

Prednosti Schulthess

sušenje.

Lahka uporaba, atraktivna oblika
Za olajšanje polnjenja in praznjenja sušilnega stroja, se lahko
vrata odpirajo levo ali desno. Poleg tega kot odpiranja 180°
olajša dostop do bobna. Tudi oblika je zelo atraktivna: novi
sušilni stroji Spirit topLine TA 8320 in TC 8330 so po želji
dobavljivi v antracitni barvi ali kromovem jeklu (sprednja vrata
in pokrov).

•

Velik volumen bobna (novo 1 do 7 kg) in profesionalna
oprema zagotavljata kratek čas sušenja in visok pretok
perila, ki se poleg tega tudi manj mečka.

•

Kratek čas trajanja programov in boljša energijska
učinkovitost znižata obratovalne stroške.

•
•
•
•

Osvetlitev bobna, da se noben kos perila ne izgubi.
Zvočna izolacija Super-Silent za mirnejši delovni čas.
Odstranljiv filter je po novem vgrajen v odprtini za
polnjenje.
Avtomatika proti mečkanju in funkcija Cooldown za gladko
perilo.

Kondenzacijski sušilni stroj Spirit topLine TC8330
• Tako hitri kot noben drug kondenzacijski sušilni stroj na
svetu: 7 kg perila je posušenega za v omaro v samo 46
minutah (bombaž 1500 obr./min.), zaradi profesionalnega
Jumbo-toplotnega izmenjevalnika.
• Še bolj varčni zaradi večje energijske učinkovitosti
(energijski razred B: do 15 % manj porabe energije kot
običajni kondenzacijski sušilni stroji na tržišču; večja
učinkovitost zaradi boljše toplotne izolacije).
Lahkotna uporaba – novi Spirit topLine modeli

• Nov profesionalni toplotni izmenjevalnik z upravljanjem
spredaj zagotavlja kratko sušenje.

Sušilni stroji s priključkom odhodnega zraka ali

Sušilni stroji s priključkom izhodnega zraka Spirit topLine

kondenzacijski sušilni stroji

TA8320

Ponudba sušilnih strojev Schulthess topLine obsega

• 7 kg perila je posušenega za v omaro v samo 36 minutah

model s priključkom izhodnega zraka ali kondenzacijski
model s črpalko za direktni odtok kondenzacijske vode.

(bombaž 1500 obr./min.).

Vodilen v pralnih strojih za industrijsko uporabo

Spirit proLine pralni in sušilni stroji prepričajo še enkrat več v okolju, v katerem so zahteve po pralnih
rezultatih, popolnem finiširanju, zmogljivosti in stroškovni učinkovitosti na zelo visoki ravni

Tako obširni kot še nikoli: osnovni in

Tako imajo obrtniki poleg osnovnih programov in praktičnih

profesionalni programi

opcij (predpranje, predizbira časa do 100 ur, dezinfekcijski

Kot vodilni proizvajalec profesionalnih industrijskih pralnih in

programi, hitri programi itd.) na razpolago tudi posebne

sušilnih strojev, se podjetje Schulthess intenzivno ukvarja z

programe (profiClean-programi):

vsemi vrstami tekstila in temu ustrezno razvija inovacijske in

• specialni programi,

za posamezna področja specifične programe. Z novo

• gostilne/hoteli,

generacijo aparatov je zadovoljnih še več ciljnih skupin kot

• domovi za straostnike/domovi za nego bolnikov,

doslej: programi za različne profesionalne uporabnike so

• obratovalnice,

nadgrajeni.

• čistilni servisi Facility Management,
• mokro čiščenje (Wet-Clean),
• gasilski domovi in reševalne službe.
Programi profiClean so vgrajeni že serijsko in v kratkem času
zagotavljajo temeljito čiščenje ter nežno obdelavo tekstila. Nova
paleta programov obsega na primer programe Wet-Clean za
nepralna zgornja oblačila, usnjene izdelke, poročne obleke,
posteljnino, svilo, protipožarna oblačila, reševalne odeje ter
posebne programe za kuhinjsko perilo, perilo za inkontinenco,
perilo za dezinfekcijo, čistilne krpe, perilo mesarij, halje ter
avtomatski program za samodejno čiščenje stroja itd.

Izbira 60 profesionalnih in 10 specialnih programov

Jasno: pregledni gumbi in
simboli
Najvišje udobje upravljanja je značilnost vseh aparatov
Schulthess. Tako je tudi uporaba novega pralnega stroja
Spirit proLine povsem enostavna in ne zahteva posebnega
znanja: pregledno razporejeni gumbi z jasnimi simboli, ki se
nanašajo na običajne oznake za vzdrževanje perila,
uporabnika vodijo skozi programe.

Prijazni do uporabnika: zaradi

Veliko prostora za vse, glede na dovršen boben s kapaciteto od 8 do 16 kg

modernega upravljanja stroja
Z novim sistemom je upravljanje sedaj še enostavnejše.
Pralni stroji Spirit proLine nove generacije imajo dvovrstni
grafični zaslon, ki uporabnika podpira pri izbiri programov in
ga v vseh fazah pranja spremlja z jasnimi navodili in
informacijami. In vse to v 20 jezikih – od nemščine do
ruščine.

Luknjice v bobnu veliko pripomorejo k odličnemu rezultatu
pranja in splakovanja. Boben omogoča hitro močenje tekstila,
intenzivno izmenjavo kopeli in na koncu pranja maksimalno
ožemanje. Zelo umazan tekstil, na primer čistilne krpe, so tako
sedaj neoporečno čiste.

Ostale prednosti bobna:
• hitrejše močenje tekstila;
• intenzivnejša izmenjava kopeli za pranje in splakovanje;
• odličen rezultat pranja in splakovanja;
• učinkovitejše odstranjevanje vode pri ožemanju;
• krajši čas sušenja;
• optimalno varovanje perila in majhno mečkanje;
• manjša poraba vode, pralnih sredstev in toka.

Lahkotna uporaba – pregledna izbira programov

Funkcionalna in praktična: kovinska vrata
Boben je dostopen skozi velika kovinska vrata s premerom 35,5

Nežno čiščenje pri visoki učinkovitosti:

cm in kotom odpiranja 130°. Tako aparati Spirit proLine – tudi

boben

pri velikih kosih perila kot so odeje, zavese ali posteljna

Podjetje Schulthess že leta veliko pozornosti posveča

pregrinjala – nudijo najboljše možno udobje pri polnjenju in

vzdržljivim materialom in posebnim komponentam. Primer je

praznjenju.

boben pralnih strojev Spirit proLine od 8–16 kg, ki je narejen
iz 100 % kakovostnega kromovega jekla. V primerjavi z
običajnimi modeli ima izjemno fino perforacijo. Do 15867
luknjic v obliki lijaka poveča učinkovitost med vsem pranjem
in optimalno odstranijo umazanijo, bakterije ter pralna in
negovalna sredstva.

Občutljive tkanine so nežno oprane

Sistematično na poti:
s predhodno programiranimi nastavitvami
Avtomatski prikaz preostalega časa daje informacije o
preostalem času trajanja programa. Praktična in učinkovita
je tudi predizbira časa vklopa s prikazom realnega časa, kjer
lahko konec pranja določite do 24 ur vnaprej. Stroj lahko
programirate tudi do senzacionalnih 100 ur vnaprej.
Nastavitev omogoča večkratno povišanje učinkovitosti, ker je
optimirana celotna izraba stroja: stroj programirate v petek, v
ponedeljek zjutraj pa že imate sveže oprano perilo.
Praktična dozirna posoda

PC-vmesnik

Schulthess-pralni in sušilni stroji :
v kombinaciji nepremagljivi
En gib zadostuje: enostavno doziranje

Pet pralnih strojev Schulthess Spirit proLine (8 do 16 kg) in

Vnos pralnega sredstva poteka zelo enostavno na zgornji

dva sušilna stroja (10 do 15 kg) so med seboj odlično usklajeni

strani stroja. Skupaj so na razpolago štirje predali za pralna

in se tudi nenehno prilagajajo: enotno upravljanje preko

sredstva: za predpranje in glavno pranje ter tekoča pralna in

zaslona olajša uporabo in zagotavlja varno ter hitro izbiro

mehčalna sredstva. Na željo je možen tudi priključek do 8

programov. Pralnih in sušilnih strojev ni mogoče kombinirati

dozirnih črpalk za tekoča pralna sredstva. Vsi stroji imajo

samo na tehničnem nivoju, ampak tudi glede na ročno

odtočni ventil, ki ga lahko povežete neposredno s talnim

upravljanje. Tako lahko sušilni stroj z odpiranjem vrat na levo

odtokom. Modeli WEI 9080, 9100 in 9120 so po želji dobavljivi

spremenite in tako olajšate dostop. Praktičen podstavek

tudi z odtočno črpalko, če talni odtok ni možen.

izboljša ergonomijo pri polnjenju in praznjenju.

Opremljeni tudi za posebne izzive
Podjetje Schulthess z generacijo Spirit proLine ustvarja
predpostavke za zelo moderne, profesionalno in
gospodarsko organizirane rešitve pralnic. Optimalni modul
za razširitev programov uporabnikom omogoča pripravo
lastnih pralnih in vzdrževalnih programov ter njihovo
prilagoditev svojim potrebam. Programi se lahko enostavno
programirajo z računalniško programsko opremo in preko
računalniškega priključka naložijo v aparat.

Pralni in sušilni stroj sta popolnoma sinhronizirana

Prednosti Schulthess
Pralni stroji Spint proLine WEI 9080 (8 kg), WEI 9100 (10 kg),
WEI 9120 (12 kg), WEI 9130 (13 kg), WEI 9160 (16 kg)
Dobra nega tkanin deluje kot vizitka vašega poslovanja

Za dolgo uporabo: kvalitetne
komponente, ki se ne obrabijo

Programi
Široka paleta standardnih programov od 40 °C do 95 °C, s
kratkim časom trajanja za vse običajne tkanine in tekstil
zagotavlja velik pretok perila na dan.
• 70 profesionalnih programov (tipka - P): programi za

Zmogljivost pralnih strojev Spirit proLine temelji na

profesionalne uporabnike, kot so gostilne/hoteli, domovi za

frekvenčno krmiljenem asinhronem motorju, ki se ne obrabi.

starostnike/domovi za nego bolnikov, obratovalnice, čistilni

Motor s posebno nežnim zagonom omogoča diferencirano

servisi/Facility Management, mokro čiščenje in gasilski

in vrsti tkanine prilagojeno število vrtljajev ter zagotavlja
učinkovitost odstranjevanja vode pri ožemanju do 48 %.

domovi…
• Vključno z 10 posebnimi programi: 20 °C ročno pranje, 30

Mehko uležajenje in elastičen pogonski jermen poskrbita, da

°C volna, 40 °C impregnacija, 40 °C zavese, 40 °C občutljivo

motor tudi pri maksimalni moči dolga leta deluje z malo

perilo, 30 °C svila, 60 °C srajce + bluze, 95 °C perilo za

vibracijami in brez hrupa. Zaradi kvalitetnih materialov in
posebej razvitih ključnih komponent (frekvenčni pogon,

inkontinenco, autoClean, ožemanje;
• Pametne dodatne funkcije: hitri programi pri vseh

robustno uležajenje? bobna, novo osno tesnilo z odličnimi

temperaturah, nežno pranje, predpranje, dezinfekcija,

drsnimi sposobnostmi, profesionalni blažilniki udarcev)

varčevanje energije, ustavitev splakovanja, znižanje

imajo aparati Spirit proLine dolgo življenjsko dobo.

števila vrtljajev, predizbira časa vklopa do 100 ur.
Možnost nadgradnje
• S sistemom Wash-Card in novo kartico za pranje
Schulthess lahko shranite do 20 dodatnih posebnih
programov (10 programov na eni kartici Multi-WashCard);
• Računalniški priključek z modulom za razširitev
programov: paleta programov se preko računalniškega
priključka lahko dopolni z 20 lastnimi programi;
• Priključek za tekoča pralna sredstva za krmiljenje do 8
dozirnih črpalk; cevi za doziranje lahko priključite
neposredno na pralni stroj; neposredno programiranje
vrste in količine pralnega sredstva;

Dolgotrajni visoko kakovostni materiali

• Odtočna črpalka za modele 8 -12 kg (če na mestu
postavitve ni talnega odtoka);

Skoraj večni: za več kot 20000 pranj
Edinstveno: aparati Spirit proLine perejo in perejo in perejo.
Uporabite jih lahko za več kot 20000 pranj. Temu ustrezno
lahko rečemo, da so ti pralni stroji zelo gospodarni.

Nadvse praktičen: podstavek iz kromovega jekla
Moderen in eleganten podstavek iz kromovega jekla je primer
za uspešno kombinacijo oblike in prijaznosti do uporabnika:
ne izgleda samo dobro, ampak tudi izboljša upravljanje
bobna.

• Podstavek stroja (WEI 8 – 12 kg: 30,7 cm; WEI 13 – 16
kg: 18,5 cm);
• Komplet zaporne mrežice za energijski menedžment.

Namenjen za zadovoljevanje najvišjih pričakovanj

Spirit Industrial pralni stroji je narejen po meri za okolje, kjer so robustnost, zmogljivost, uporabna
udobnost in velik boben ključne vloge.

Fleksibilnost in višje ustvarjanje vrednosti

Prihodnost je programirana:

Industrijski pralni in sušilni stroji Schulthess imajo že v

z modernim upravljanjem stroja

osnovni obliki obsežen spekter visoko razvitih posebnih

Z upravljalnim sistemom lahko nastavite temperaturo, čas

programov za pranje in mokro čiščenje. Ta spekter lahko

pranja, število vrtljajev bobna, reverzijske cikle ter čas in

poljubno razširite z dodatnimi pralnimi programi: usmeritev v

število vrtljajev pri ožemanju. V ta namen je na voljo 44

lastne potrebe in v prihodnost. To na eni strani pomeni, da

prostih programskih mest, ki so dostopna preko optičnega

ste z aparati Spirit industrial opremljeni za profesionalno in

računalniškega priključka ali vgrajenega sistema Wash-Card.

industrijsko vzdrževanje perila po najnovejših standardih. Na

Koncept omogoča z mikroprocesorjem krmiljeno upravljanje

drugi strani pa lahko podaljšate verigo višjega ustvarjanja

programov, ki temelji na lastnih potrebah in je usmerjeno v

vrednosti in po novem vzdržujete tudi najbolj občutljivo perilo

prihodnost.

od A do Ž: bolnišnično in domače perilo, perilo za
dezinfekcijo, izdelki za mokro čiščenje (npr. Gore-Tex,
uniforme itd.), pernice in prešite odeje, funkcijska oblačila in
veliko drugega.

Prosto programljiva nadzorna plošča za zadovoljitev vseh potreb

Večja produktivnost: zaradi enostavnega upravljanja
Najvišje udobje pri upravljanju je značilnost vseh strojev
Schulthess. Nova serija aparatov je usmerjena v učinkovito
trajno delovanje in visoko produktivnost v profesionalnem
okolju. Tako grafični zaslon modelov Spirit industrial WSI
omogoča enostavno uporabo, varno izbiro programov in
jasno komunikacijo. Uporabnika spremlja z jasnimi navodili in
informacijami skozi vse faze pranja. Gumbi sledijo logiki
pralnega procesa in imajo jasne simbole, ki se nanašajo na
vse običajne oznake za vzdrževanje tekstila. In vse to v 8
jezikih.
Enostavno polnjenje: velika jumbo-vrata
Enostavno polnjenje in praznjenje stroja tudi pri velikih kosih
perila (odeje, posteljna pregrinjala, zaščitna oblačila in tako
naprej) omogočajo velika in robustna jumbo-vrata s

Profesionalna nega perila za vse vrste tkanin

premerom 40 cm in kotom odpiranja 165°.
Dopolnilo dozirnim posodah so tudi dozirne črpalke za
Mislijo 99 ur vnaprej: predizbira časa vklopa
Praktičen pri pralnih strojih Spirit industrial WSI je avtomatski
prikaz preostalega časa, ki daje informacije o trajanju
programa. Posebej cenjena pa je tudi predizbira časa, kjer

dovajanje tekočega pralnega sredstva. Edinstvena in
fleksibilna oblika programa omogoča istočasno odmerjanje
pralnih in pomožnih sredstev iz dozirnih posod ali dozirnih
črpalk.

lahko začetek vklopa programa programirate do 99 ur
vnaprej.Tako lahko izkoristite ugodne tarife nočnega toka in

Upravljanje zunanjega doziranja tekočih pralnih sredstev

istočasno programirate že naslednji delovni dan.

(določitev, čas delovanja črpalke) lahko spremenite preko
optičnega računalniškega priključka ali neposredno na

Praktičen vnos pralnega sredstva

tipkovnici stroja.

Vnos pralnega sredstva je še posebej enostaven: vnos
poteka preko velikih dozirnih posod spredaj na stroju za
praškasta, tekoča in pomožna pralna sredstva. S skupaj
petimi dozirnimi posodami je mogoče uspešno izpeljati
tehnično še tako zahteven program. Konstrukcija temelji na
krom-nikelj-jeklu, ki je odporen na korozijo in ne terja
vzdrževanja.

Uporabniku prijazna dozirna posoda na sprednji strani stroja

Manjša poraba vode in energije: sistem
izkoriščanja vode
Pralni stroji WSI iSpirit Industrial imajo opcijski sistem
izkoriščanja vode, ki občutno zniža porabo vode in s tem tudi
potrebo po energiji. Rezervoar za izkoriščanje vode ne porabi
veliko prostora in je vgrajen v podstavku ter, zaradi filtra in
čelnega vstavka povsem enostaven za čiščenje. Iz
rezervoarja lahko po potrebi in odvisno od programa prikličete
lug za pranje, vodo za splakovanje ali raztopino za
impregnacijo. Ta koncept je še posebej primeren za
stroškovno ugodno in okolju prijazno impregnacijo zaščitnih
oblačil gasilcev. Pralni stroji Schulthess ne pripomorejo samo

Izvrstni rezultati pranja in izpiranja zahvalno dovršenem bobnu

k varovanju okolja, ampak z izkoriščanjem vode omogočajo
tudi gospodarno delo.

Neprekinjeno delovanje: zaradi fleksibilnega
ogrevanja
Vsestranskost želja strank se nenazadnje kaže tudi v
raznolikosti ogrevanja. Za izpolnjevanje želja in premostitev
gradbenih razlik imajo pralni stroji WSI Spirit industrial več
vrst ogrevanja: električno, parno direktno in parno indirektno.
Vsi WSI-modeli so na razpolago tudi v preklopni kombinirani
verziji “električno/direktno parno ogrevanje”. Prednost je v
tem, da pranje tudi med revizijo ali popravilom parnega kotla
ne obstoji; kar je posebej zanesljivo za hotele med vmesno
sezono.

Ekonomski in ekološki sistem povračila vode

Fina stvar: do 22659 luknjic v obliki lijaka
Boben pralnih strojev WSI Spirit industrial je narejen iz
kvalitetnega krom-nikelj jekla in ima v primerjavi z
običajnimi modeli izredno fino perforacijo. V skupnem
delovanju s posebnimi rebri 22 659 finih luknjic znatno
poveča učinkovitost pranja. To zagotavlja odličen rezultat
pranja in splakovanja:

Skrbno vzdrževanje modernega tekstila: Wet-Clean
Z industrijskimi pralnimi in sušilnimi stroji podjetje Schulthess
ponuja sistemsko rešitev za pranje in mokro čiščenje ter
sušenje različnega tekstila. Postopek mokrega čiščenja
“Wet-Clean” podjetja Schulthess je posebej primeren za
nežno čiščenje in vzdrževanje občutljivega perila. Po
principu “All in one” imate s programi Wet-Clean optimalno
opremo za vzdrževanje modernega perila.

• Hitrejše močenje perila;
• intenzivnejša menjava kopeli;
• učinkovitejše odstranjevanje umazanije (tudi grobe
umazanije) in pralnih sredstev;
• odlična celotna impregnacija;
• učinkovito odstranjevanje vode pri ožemanju;
• krajši čas sušenja.

Na dlani je, da boben s fino perforacijo perilo opere
posebej nežno – predvsem občutljive tkanine – in tako
podaljša njihovo življenjsko dobo.
Postopek Mokro čiščenje (Wet-Clean)
za občutljive tkanine

Dolga doba uporabe: tankočuten motor

Prednosti Schulthess

Pralni stroji WSI Spirit industrial imajo najbolj učinkovito
pogonsko tehniko, ki je danes na razpolago. Frekvenčno
krmiljen asinhroni motor omogoča nežen in brezstopenjski

Raznolikost programov

prehod števila vrtljajev na vseh etapah pranja. To omogoča

• 13 standardnih programov, 22 posebnih programov, 6

prilagoditev števila vrtljajev vrsti tkanine in posebej nežno

dezinfekcijskih programov, 14 Wet-Clean-programov in 44

obdelavo občutljivega perila v vseh pralnih postopkih in

prostih programskih mest tvori izhodiščno točko: možne so

postopkih mokrega čiščenja. Profesionalni pogon aparatov

tudi prilagoditve programov in individualne razširitve.

WSI Spirit industrial zagotavlja do 1150 vrtljajev na minuto

• Udobje upravljanja:
Grafični zaslon in pregledni gumbi poskrbijo za vodenje

(458g). V kombinaciji z bobnom s fino perforacijo je rezultat
maksimalna odstranitev vode 46 %.

uporabnika povsem brez težav in postopke brez
zakasnitev.
• Produktivnost:
Fina perforacija bobna, močan asinhroni motor, kratek
čas trajanja programov in inteligentne funkcije, kot je
predizbira časa, poskrbijo za optimalne rezultate pranja in
visoko učinkovitost.
• Dolga doba uporabe:
Znak za kvaliteto SWISS MADE zagotavlja kvalitetne
ključne komponente in natančno izdelavo za delovanje
brez motenj (test s 30 000 pranji).
• Gospodarnost:
Nizke vrednosti porabe, odlična učinkovitost pranja in
splakovanja, optimalni sistem izkoriščanja vode in nežno
vzdrževanje posredno in neposredno poskrbijo (življenjski

Pralna kartica za dodatne specifične programe

cikel tekstila) za vrednosti, ki so všeč tudi finančnemu
ministru.
Upravljanje z možnostjo prostega programiranja
• Programe si lahko poljubno prilagodite ali dopolnite. S
profesionalno programsko opremo lahko na enostaven način
izdelate posebne programe in jih z optičnim računalniškim
priključkom shranite v stroj. S predvidenimi programskimi moduli
lahko hitro izdelate programe in jih dopolnite s potrebnim nivojem
vode, številom vrtljajev, temperaturo itd. Enostavne prilagoditve
lahko hitro opravite tudi s pomočjo tipkovnice stroja.

Najbolj premišljeno: dodatna oprema in
funkcije
Uporabniki profesionalnega stroja lahko naročijo še odlično
dodatno opremo. Modeli WSI Spirit industrial prepričajo s
praktičnimi komponentami, na primer podstavkom stroja z
vgrajenim sistemom za izkoriščanje vode, modulom za
priključek na krmiljenje 8 do 14 dozirnih črpalk za tekoča
pralna sredstva s prikazom stanja in kompletom zaporne
mrežice za energijski menedžment.

• Kartica za pranje Schulthess-Wash-Card ponuja
enostavne možnosti razširitve palete programov za
določene ciljne skupine.

Skoraj večni: za do 30000 pranj
Edinstveno: modeli Schulthess WSI
Spirit industrial so tako robustni in ne
terjajo vzdrževanja, da do 30 000
pranj delujejo brezhibno.

Hitri cikli za nežno sušenje tkanin
Spirit proLine sušilec je popoln partner za industrijske pralnice: hiter, uporabniku prijazen in zmogljiv.
Ne boste našli bolj profesionalne in nežne poti za sušenje vašega perila.

Enotna in jasna navodila: dvovrstni

V skladu s potrebami: raznolikost programov a la

zaslon

Schulthess

Profesionalno upravljanje stroja poskrbi za jasnost in prijaznost

Paleta razpoložljivih programov za različne vrste tekstila je

do uporabnika: dvovrstni grafični zaslon uporabnika med

tako velika kot še nikoli. Ali občutljivo perilo iz programa Wet-

sušenjem informira in prikaže vse pomembne informacije.

Clean ali robustno perilo; profesionalni sušilni stroji Spiriit
proLine imajo – nenazadnje zaradi individualne prilagoditve
stopnje suhosti, funkcije Cooldown in zaščite pred

Učinkoviti in varčevalni: s posebej

mečkanjem – za vsako potrebo ustrezno rešitev.

hitrimi programi
Nadaljnja značilnost sušilnih strojev Spirit proLine je njihova
visoka učinkovitost. Zaradi osupljivo kratkih časov trajanja
programov – že od 30 minut – porabijo minimalno energije.
Celoten potek programa natančno krmilijo mikroprocesor in
elektronski senzorji.

Preprosto in jasno upravljanje

Visoka energijska učinkovitost:
zaradi vgrajenega izkoriščanja toplote
Zaradi pametne izdelave konstrukcije so sušilni stroji izredno
učinkoviti. Sveži zrak priteče deloma skozi stranice in ga
najprej segrejejo odpadna toplota in toplotno sevanje
motorja, ventilatorji, boben in odprtine odhodnega zraka ter
dodatno še elektrika. Zaradi vgrajenega sistema za
izkoriščanje toplote in izolacije ostane toplota, ki nastane
med procesom v stroju in se ne širi v prostor. S tem je

Visoko kakovosten boben iz nerjavečega jekla (INOX) za vse vrste tkanin

povečana učinkovitost sušenja, izkoristek pa je boljši.

Sušilni stroji Spirit proLine imajo na zadnji strani centralni
priključek za svež zrak ali predhodno ogret zrak. Te aparate
lahko po svojih željah kombinirate s sistemi za izkoriščanje
toplote ali toplotnimi črpalkami. Vse to je gospodarsko in
ekološko zanimivo ter istočasno izboljšuje klimo v pralnici,
ker sušilni stroj prostora ne ogreje z oddajanjem toplote.

Prednosti Schulthess
• Primerni za opran in mokro očiščen tekstil.
• Izkoriščanje toplote: manjša poraba energije, boljše sušenje,
manjše oddajanje toplote.
• Obzirni: reverzijska avtomatika, funkcija Cooldown in zaščita
pred mečkanjem.
• Zanesljivi: velika možnost obremenitve in dolga uporaba
zaradi profesionalne konstrukcije z robustnim centralnim
uležajenjem bobna, ki ne terja vzdrževanja in je brez
opornih koles.
• Tihi in varni: samo 64 - 66 dB(A); v skladu ES-smernico o
strojih in z dodatnimi varnostnimi elementi: Auto-Stopp pri
odpiranju vrat, nadzor pretoka zraka, zaščita pred
pregretjem in stikalo v sili.
Programi
• Široka paleta sušilnih programov: od vlažno za likanje, do
posebej suho za vse običajne tkanine in tekstil, zagotavlja
visok pretok perila na dan.
• 10 Wet-Clean-programov s spominsko funkcijo.
• Časovno nastavljiv program do 150 minut.

Maksimalna toplotna učinkovitost zahvalno povračilu toplote

Dodatne funkcije
Enostavno upravljanje: velik kot

Nežno sušenje za tkanine, ki so občutljive na visoke

odpiranja vrat

temperature, neobčutljivo sušenje, spominska funkcija za

Sušilni stroji Spirit proLine so narejeni, da vam v vsakodnevni

izhodiščno vlažnost perila, individualna prilagoditev stopnje

uporabi olajšajo delo. Na primer z velikimi vrati premera 53

suhosti, prikaz poteka programa in preostalega časa ter

cm in kotom odpiranja 180°. Vrata se lahko odpirajo levo ali

zvočni signal na koncu programa s spremenljivo glasnostjo,

desno in se lahko prilagodijo vsem potrebam. Poleg tega

predizbira časa do 100 ur.

imajo še ostale praktične detajle kot so izboljšan, vzdržljiv in
veliki filter, ki olajša vzdrževanje.

Opcije
• Odpiranje vrat desno;
• centralni priključek svežega zraka;
• podstavek stroja (+18 cm) za TRI 9250 za TRI 9375;
• komplet zaporne mrežice za energijski menedžment.

Spirit topLine pralni stroji
Blagovna znamka
Tip stroja
Ime modela
Izdelek št.
-Mod. z izpustno črpalko (p)

Schulthess
Pralni stroj
Spirit topLine 7620

Schulthess
Pralni stroj
Spirit topLine 8120

7620.1EPU

8120.1EPU

-Mod z izpustnim ventilom (v)

7620.EUV

8120.1EUV

maks. kg
l
maks. obr/min
g
%

6
56
1500
613
43

7
66
1500
613
43

min.

56

56

min.

45

45

kWh
kWh
l

1,12
0,3
53

1,29
0,4
62

●
D/L/IZM

●
D/L/IZM

90
63
74
114
2
97

90
63
74
114
2
98

m
m

nerjaveče jeklo
spredaj, 30
●
1,6
1,5

nerjaveče jeklo
spredaj, 30
●
1,6
1,5

Ø
Ø

22
50

22
50

V
V
V
V
V

400 2N ~ / 50Hz / 3,5 kW / 10 A
230 1N ~ / 50 Hz / 2,1 kW / 10 A
230 1N ~ / 50 Hz / 3,5 kW / 16 A

400 3N ~ / 50Hz / 4,4 kW
400 2N ~ / 50Hz / 4,4 kW
230 1N ~ / 50Hz / 2,1 kW
230 1N ~ / 50Hz / 2,5 kW
230 1N ~ / 50Hz / 4,4 kW

m

1,5
Temperatura vode do 70ºC
1-10

1,5
Temperatura vode do 70ºC
1-10

-Izvedba iz kroma
-odpiranje vrat levo
-modul za razš. prog. mest s PC vmesnikom
-sistem denarna kartica
-podstavek stroja (305 mm)

-Izvedba iz kroma
-odpiranje vrat levo
-modul za razš. prog. mest s PC vmesnikom
-sistem denarna kartica
-podstavek stroja (305 mm)
-senzor polnitve
-priklop črpalk za tekoče doziranje pral. sred.

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

Značilnosti stroja ¹)
Polnitvena kapaciteta
Volumen bobna
Hitrost centrifuge
g-faktor
Ostanek vlage 1)2)
Trajanje programa
priklop mrzla voda 1)
Trajanje programa
priklop topla voda 70ºC 1)
Podatki o porabi
Poraba energije
priklop mrzla voda 1)
priklop topla voda 70ºC 1)
Poraba vode 1)
Konstrukcijska oblika
Stroj z nogicami in delovno površino
Odpiranje vrat 3)
Mere
Višina
Širina
Globina vključno s prostorom od zida
Globina z odprtimi vrati (polnjenje od spredaj)
Prilagodljivost višine
Teža praznega stroja
Oprema
Posoda za pralna sredstva in boben
Odpiranje vrat
Avtomatsko odpiranje vrat
Priključni kabel
Izpustna cev s kolenom, samo modeli P
Izpust
-Mod. z izpustno črpalko (p)
-Mod z izpustnim ventilom (v)

cm
cm
cm
cm
cm
kg

Ø cm

Priklop el. energije in vode
Priklop električne energije
-napetost / moč / varovalke

Priklop vode
-dovodna cevi G 3/4“ z finim filtrom
-priklop na mrzlo/toplo vodo
-pritisk vode

bar

/ 10 A
/ 10 A
/ 10 A
/ 13 A
/ 13 A

Opcije:

V skladu s predpisi v Švici
V skladu s Evropsko strojno direktivo
Garancija

● da

1 leto

- ne

Razlaga:
¹- Vrednost podatkov v skladnost s standardom EN 60456 za program bombaž 60ºC brez predpranja.
²- 100% izčrpanje pomeni, da po centrifugi 1 kg perila (suha teža) vsebuje 1 kg vode. Nižji ko so odstotki, manj vlage vsebuje perilo. To je pomembno pri porabi energije sušilnega stroja.
³- Odpiranje vrat: L-levo, D-desno, IZM-izmenljivo. Primer: L/IZM je stanje pri dobavi, odpiranje v levi. Odpiranje izmenljivo.

Spirit topLine sušilni stroji
Blagovna znamka
Tip stroja
Ime modela
Št. izdelka

Schulthess
Sušilni stroj izhod zraka
Spirit topLine TA 8320
8320.1U

Schulthess
Sušilni stroj kondenzacijski
Spirit topLine TC 8330
8330.1U

maks. kg.
maks. kg.
maks. kg.

7
7
3,5

7
7
3,5

min

36

36

kWh

3.0

2.9

●
●
D/L/IZM

●
●
D/L/IZM

90
63
843)
1453)
2
76

90
63
88
149
2
86

Nadzor sušenja
Časovno sušenje 4)
Avtomatsko z elektronskimi senzorji vlage 5)

●
●

●
●

Sistem sušenja in oprema
Sistem z odvodom zraka na prosto
Zračni kondenzacijski sistem
Cev odvoda zraka
Cev odvoda zraka Ø 100 mm
Sušilni programi
Dodatni programi in časovni programi
Specialni programi
Mešano
Prikaz časa programa
Odpiranje vrat
Polnilna odprtina
Priključni kabel
Izhodna cev
Odvod kondenzata s črpalko

●
Ø 100 mm, 90º priključek
2
12
●
10
●
●
●
spredaj, Ø 36/31
1.5
-

●
12
●
10
●
●
●
spredaj, Ø 36/31
1.5
2. Ø 22
●

400 3 N~ / 50Hz / 5.9kW / 10A
400 2 N~ / 50Hz / 4.4kW / 10A
230 1 N~ / 50Hz / 2.2kW / 10A
230 1 N~ / 50Hz / 3.7kW / 16A
230 3~ / 50Hz / 5.9kW / 16A

400 3 N~ / 50Hz / 5.1kW / 10A
400 2 N~ / 50Hz / 3.7kW / 10A
230 1 N~ / 50Hz / 2.3kW / 10A
230 1 N~ / 50Hz / 3.7kW / 16A
230 3~ / 50Hz / 5.1kW / 16A

Izvedba iz kroma
-sistem denarna kartica
-montažni set za postavitev pralnega sušilnega
stroja na pralni
-podstavek stroja (305 mm)

Izvedba iz kroma
-sistem denarna kartica
-montažni set za postavitev pralnega sušilnega
stroja na pralni
-podstavek stroja (305 mm)

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

Karakteristike
Polnitvena kapaciteta
-Bombaž, suho za v omaro
-Bombaž, vlažen za likanje
-Lahko za vzdrževanje, suho za v omaro
Čas sušenja 1)
Program „Bombaž, suho za v omaro“
(Centrufugiranje perila pred sušenjem na 1500 obr/min.,
ostanek vlage 43%)
Poraba
Poraba energije¹
Program „Bombaž, suho za v omaro“
(Centrufugiranje perila pred sušenjem na 1500 obr/min.,
ostanek vlage 43%)
Konstrukcijska oblika
Stroj z nogicami in delovno površino
Standardni elementi za montažo sušilnega stroja na pralni stroj
Odpiranje vrat 2)
Mere 3)
Višina
Širina
Globina vključno s prostorom od zida
Globina z odprtimi vrati
Prilagodljivost višine
Teža praznega stroja

Priklop el. Energije
Električna povezava:
Napetost / moč / varovalke

cm
cm
cm
cm
cm
kg

m

cm
m
m

V
V
V
V
V

Opcije:

V skladu s predpisi v Švici
V skladu s Evropsko strojno direktivo
Garancija

● da

1 leto

- ne

Razlaga:
1) vrednost določen v skladu s standardom EN 61121.
2) odpiranje vrat L-levo, D-desno, IZM-izmenljivo. Primer: L/IZM stanje pri dobavi, odpiranje vrat levo - odpiranje vrat
Izmenljivo
3) pri priključku izhoda zraka na zadnji strani, bo morda povečana razdalja od zida. Mere boste našli med podatki o meri.
4) nastavitve stopnje sušenja glede na vrsto perila v skladu z navodili o uporabi
5) stopnja sušilnega vzdrževanja avtomatsko

Spirit proLine pralni stroji
Blagovna znamka
Tip stroja
Ime modela

Schulthess
Pralni stroj
Spirit proLine
Wei 9080

Schulthess
Pralni stroj
Spirit proLine
Wei 9100

Schulthess
Pralni stroj
Spirit proLine
Wei 9120

Schulthess
Pralni stroj
Spirit proLine
Wei 9130

Schulthess
Pralni stroj
Spirit proLine
Wei 9160

9652.1P
9652.1V

9653.1P
9653.1V

9654.1P
9654.1V

9650.1V

9651.1V

Št. izdelka
-Mod. z izpustno črpalko (p)
-Mod z izpustnim ventilom (v)
Pralni stroj
Kapaciteta / suho perilo 1:10
Volumen bobna
Število vrtljajev centrifuge
g-faktor
Ostanek vlage 1)2)
Trajanje programa – priklop mrzla voda 1)
Trajanje programa – priklop topla voda do 70ºC 1)

maks. kg
l
maks.obr/min
g
%
min
min

8
80
1100
375
49
55
45

10
100
1000
310
53
56
46

12
120
800
200
56
57
47

13
130
1100
419
48
55
45

16
160
1050
382
50
56
46

Podatki o porabi
Poraba energije:
- priklop mrzla voda 1)
- priklop topla voda do 70ºC 1)
Poraba vode 1)

kWh
kWh
l

1,56
0,28
77

1,95
0,35
96

2,34
0,42
115

2,53
0,45
125

3,12
0,56
154

Električna inštalacija
Napetost
Priključna vrednost
Zmanjšana priključna vrednost električno gretje 3)
Električno ogrevanje
Motor
Varovalke
Napetost
Varovalke

V
kW
kW/A
kW
kW
A
V
A

400 3 N~ / 50Hz
9,8
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
9,8
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
9,8
9
0,8
16
230 3 ~ / 50Hz
25

400 3 N~ / 50Hz
14,9
7,6 (16A)
14,5
1,1
25
230 3 ~ / 50Hz
40

400 3 N~ / 50Hz
18
8,8 (16A)
17,6
1,1
32
230 3 ~ / 50Hz
50

bar
min. l/min
min. l/min
l/min

1-10 bar
10
10
32

1-10 bar
10
10
32

1-10 bar
10
10
32

1-10 bar
10
10
115

1-10 bar
10
10
145

Ø mm
Ø mm

22
50

22
50

22
50

75

75

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
kg
Kg/m²
kg
m³

776
767
1151
1458
438
745
355
195
239
402
224
1,14

776
919
1151
1458
438
745
355
205
260
365
234
1,14

776
919
1151
1458
438
745
355
207
273
383
236
1,14

886
913
1276
1461
515
700
355
329
407
697
355
1,16

886
1013
1276
1461
515
700
355
349
445
669
375
1,16

Vodovodna inštalacija
Pritisk vode pri stranki
Dotok hladna voda, trda 3/4 ″
Dotok topla voda, maks. 70ºC
Pretok iztoka
Premer odvodne cevi:
-Mod. z izpustno črpalko (p)
-Mod z izpustnim ventilom (v)
Dimenzije in teža strojev
Širina stroja
Globina stroja
Višina stroja
(vklj. s podstavkom)
Višina polnjenja
(vklj. s podstavkom)
Odprtina vrat
Teža stroja
Del. teža (vklj. s perilom in vodo)
Talna obremenitev (statična)
Bruto teža
Prostornina embalaže
Opcije:

- modul za razširitev prog. s PC vmesnikom
- pralna kartica za razširitev programov
- podstavek stroja (307 mm)
- priklop za 8 dozirnih črpalk
V skladu s predpisi v Švici
V skladu s Evropsko strojno direktivo
Garancija
● da

SEV - testirano
2006 / 42 / EC
1 leto

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

- podstavek stroja (185 mm)

SEV - testirano
2006 / 42 / EC

SEV – testirano 4)
2006 / 42 / EC

SEV – testirano 4)
2006 / 42 / EC

- ne

Razlaga:
1) vrednost podatkov v skladnost s standardom EN 60456 za program bombaž 60ºC brez predpranja
2) 100% izčrpanje pomeni, da po centrifugi 1 kg perila (suha teža) vsebuje 1 kg vode. Nižji ko so odstotki, manj vlage vsebuje perilo. To je pomembno pri porabi energije sušilnega stroja.
3) Različica: zmanjšana moč gretja s priklopom na toplo vodo min. 55ºC. To lahko povzroči podaljšanje časa pranja.
4) V pripravi.

Spirit industrial pralni stroji
Blagovna znamka
Tip stroja
Ime modela
Št. izdelka

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 100
9521.0

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 125
9522.0

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 150
9523.0

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 200
9661.0

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 250
9662.0

Schulthess
Pralni stroj
Spirit industrial
WSI 300
9663.0

Pralni stroj
Kapaciteta / suho perilo 1:10
Volumen bobna
Število vrtljajev centrifuge
g-faktor
Ostanek vlage 1)
Trajanje programa 2)

maks. kg
l
maks.obr/min
g
pribl. %
pribl min.

10
100
30-1150
458
46
60

12,5
125
30-1100
419
48
60

15
150
30-1050
382
50
60

20
200
30-1000
442
47
60

25
250
30-950
403
49
60

30
300
30-900
362
50
60

Električna inštalacija
Moč grelcev
Zmanjšana priključna vrednost električno gretje 3)
Motor
Napetost
Varovalke
Povpr. Poraba energije na polnjenje ²
Napetost pri parnem gretju
Varovalke pri parnem gretju

kW
kW
kW
V
AT
pribl. kWh/kg
V
AT

11,4
5,7
1,1
400 3N~
20
0,2
230 1N ~
16

14,1
7,2
1,1
400 3N~
25
0,2
230 1N ~
16

16,8
8,4
1,1
400 3N~
30
0,2
230 1N ~
16

22,8
11,4
2,2
400 3N~
40
0,2
400 3N~
25

28,2
14,4
2,2
400 3N~
60
0,2
400 3N~
25

33,6
16,8
2,2
400 3N~
60
0,2
400 3N~
25

Parna inštalacija
Priklopna vrednost
Priključek
Pritisk min.
Pritisk max.
Poraba pare na polnjenje ²

kg/h
col
min. bar
max. bar
kg

18 - 21
3/4
0,6
13
6-7

23 - 26
3/4
0,6
13
7,5 – 8,75

27 - 31
3/4
0,6
13
9 – 10,3

37 - 42
3/4
0,6
13
12,3 - 14

45 - 51
3/4
0,6
13
15 - 17

54 - 62
3/4
0,6
13
18,3 – 20,6

Vodovodna inštalacija
Pritisk vode pri stranki
Dotok hladna voda, trda 3/4 ″
Dotok hladna voda mehka, iz mehčalca 3/4
Dotok tople vode iz centr. kotla maks. 90ºC, 3/4 ″
Poraba vode 2)
- s sistemom vračanja vode 2)
Premer odvodne cevi
Pretok odpadne vode

bar
l/min
l/min
l/min
pribl. l/kg
pribl. l/kg
Ø mm
l/min

3 - 10
15 - 31
15 - 31 4)
15 - 31
15
11,5
75
90

3 - 10
15 - 31
15 - 31 4)
15 - 31
15
11,5
75
110

3 - 10
15 - 31
15 - 31 4)
15 - 31
15
11,5
75
135

3 - 10
15 - 31
15 - 31
15 - 31
15
11,5
75
180

3 - 10
15 - 31
15 - 31
15 - 31
15
11,5
75
220

3 - 10
15 - 31
15 - 31
15 - 31
15
11,5
75
270

Dimenzije in teža strojev
Širina stroja
Globina stroja
Višina stroja
(vklj. s podstavkom)
Višina polnjenja
(vklj. s podstavkom)
Teža stroja
Del. teža (vklj. s perilom in vodo)
Talna obremenitev (statična)
Bruto teža
Prostornina embalaže

mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
kg
Kg/m²
kg
m³

887
774
1370
1539
521
690
400
455
645
415
0,95

887
939
1370
1539
521
690
420
489
575
435
1,16

887
939
1370
1539
521
690
435
517
608
450
1,16

1078
857
1569
1746
619
796
600
710
749
620
1,45

1078
1057
1569
1746
619
796
645
782
674
670
1,7

1078
1057
1569
1746
619
796
670
835
719
695
1,7

Opcije:
- parno gretje direkt
- parno gretje indirekt
- kombinirano električno / para direkt gretje
- podstavek stroja (169 mm)
- povračilo vode
- priklop za 14 dozirnih črpalk
V skladu s predpisi v Švici
V skladu s Evropsko strojno direktivo
Garancija

● da

da
2006 / 42 / EC
1 leto

da
2006 / 42 / EC

da
2006 / 42 / EC

- ne

Razlaga:
1) Bombaž (175g/m²) v skladu s ISO 9398-4.
2) 60ºC pralni cikel.
3) Različica: zmanjšana moč gretja s priklopom na toplo vodo min. 55ºC. To lahko povzroči podaljšanje časa pranja.
4) 2 dotoka za priklopit.

- podstavek stroja (177 mm)

da
2006 / 42 / EC

da
2006 / 42 / EC

da
2006 / 42 / EC

Spirit proLine sušilni stroji
Blagovna znamka
Tip stroja
Ime modela
Št. izdelka

Schulthess
Sušilni stroj izhod zr.

Schulthess
Sušilni stroj izhod zr.

Schulthess
Sušilni stroj izhod zr.

Schulthess
Sušilni stroj izhod zr.

Spirit proLine TRI 9250
9655.1

Spirit proLine TRI 9375
9656.1

Spirit proLine TRI 9550
9657.1

Spirit proLine TRI 9750
9658.1

Sušilni stroj
Polnitvena kapaciteta
Volumen bobna
Trajanje programa 1)
suho
za bobna
v omaro začetna
Premer
vlaga
50%
Globina
bobna
Sposobnost uparjevanja
Kapaciteta 1)

kg
dm³
pribl.min.
mm
mm
l/min.
kg/h

10
231
29
776
490
0,17
20,7

15
347
31
776
735
0,24
29

22
508
31
1075
560
0,35
42,5

30
690
31
1075
760
0,48
58

Električna inštalacija
Napetost
Priključna vrednost
Skupna moč električno gretje
Motor
Varovalke
Poraba energije na polnitev 1)
Napetost (na zahtevo)
Varovalke

V
kW
kW
kW
AT
Pribl. kWh
V
AT

400 3N~
15,4
14,4
1
25
6,3
230 3 N~
40

400 3N~
20,2
19,2
1
35
9,4
230 3 N~
60

400 3N~
31,05
28,8
2,25
50
14,5
-

400 3N~
40,65
38,4
2,25
63
19,1
-

Prezračevalna inštalacija
Kapaciteta ventilatorja
Zračna upornost odvodnih cevi
Premer odvodne cevi

Maks. m³/h
Maks. Pa
Ø mm

900
200
200

1100
200
200

1350
300
200

1600
300
200

Dimenzije in teža strojev
Širina stroja
Globina stroja
Višina stroja
Višina stroja s podstavkom
Višina polnjenja
Višina polnjenja s podstavkom
Premer odprtine vrat
Teža stroja
Del. teža s perilom in vlago
v perilu
Obremenitev
tal - statična
Tovorna teža
Prostornina paketa

mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ø mm
kg
kg
kg/m²
kg
m³

842
793
1460
1640
581
761
530
200
216
324
224
1,23

842
1038
1460
1640
581
761
530
220
244
279
246
1,58

1150
888
1793
759
530
360
404
400
400
2,07

1150
1088
1793
759
530
400
460
400
440
2,53

da
2006 / 42 / EC

da
2006 / 42 / EC

Opcije
-podstavek stroja (305 mm)
-priklop na centralni sveži zrak za povračilo toplote
V skladu s predpisi v Švici
V skladu s Evropsko strojno direktivo
Garancija

da
2006 / 42 / EC
1 leto

da
2006 / 42 / EC

Razlaga:
1) Vrednosti določene skladno s standardom EN 61121 (suho za v omaro/začetna vlaga 50%).

Napake v katalogu so možne – za njih ne odgovarjamo.

