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ATOLL
Pralni stroj za industrijsko uporabo  

in prefinjeno nego perila 
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ATOLL 55 do ATOLL 600 
za vse vrste pranja in različne velikosti 
 
 
Pralni stroji ATOLL z visoko centrifugo v kapacitetah od ATOLL 55 do ATOLL 600, se proizvajajo s 
polnitveno kapaciteto 5,5 kg, 7,7 kg, 10, 12, 14, 19, 22, 35, 45 in 60 kg. Izrazita značilnost te 
preizkušene in dokazane skupine pralnih strojev je popolna kombinacija robustne konstrukcije in 
visoko tehnološka izdelava. Pri nas razvit PTS pogon bobna zagotavlja, da stroj ne povzroča 
močnega hrupa in da nežno preide iz pranja v visoko variabilno centrifugo. ATOLL-i imajo več 
možnosti ogrevanja: električno, parno ali ogrevanje s termičnim oljem. 
 
 
Primeren za pranje vseh vrst perila 
 
ATOLL pralni stroji so upravljani s prosto programskim 
mikroprocesorskim programatorjem FREEpro. FREEpro 
je bil razvit pri nas, in dovoljuje prosto programiranje 
vseh parametrov pranja, a je hkrati ekstremno prijazen 
do uporabnika. Ena izmed velikih prednosti je odlično 
urejen zaslon, ki nenehno obvešča osebje o stanju 
pralnega procesa. FREEpro prav tako nadzira sistem 
doziranja tekočih pralnih sredstev. Ena izmed prednosti 
je, da dodaja natančne količine pralnih sredstev ob točno 
določenem času. Možnost prevelikega-napačnega 
doziranja pralnih sredstev je tako nemogoča. 
 
Programator zagotavlja najbolj natančno obdelavo vašega perila z možnostjo programiranja 
individualnih programov s skoraj vsemi prilagodljivimi parametri (na primer: obračanje bobna pranja, 
obračanje bobna centrifuge…). ATOLL  je  primeren za pranje vseh vrst tkanin: od zaves, mešanih 
tkanin, posteljnine, zunanjih oblačil do močno umazanih krp... 
 
 

Narejen pri STAHL-u 
Smo podjetje z dolgo tradicijo, in proizvajamo pralne stroje že četrto generacijo. 
Smo dinamično, družinsko podjetje z jasnimi načeli. Kvaliteta je najbolj 
pomembna za to posvečamo veliko pozornosti inovacijam in zahtevam po 
ekonomično in tehnično popolnim izdelkom. Naša lokalna skupina nam jamči 
za ta načela, kot proizvedeno pri STAHL-u, kar za nas pomeni svojevrstno 
kvaliteto. 
Vsi stroji so proizvedeni v Nemčiji. 
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TEHNIČNI PODATKI 
 
 

ATOLL 55 77 100 120 140 190 220 350 450 600 
  

volumen bobna l 55 77 106 122 142 207 220 335 450 575 
polnitvena kapaciteta 
(suho)* 

prib. kg. 5,5 7,7 10 12 14 19 22 35 45 60 

obrati centrifuge  
vse do 

obr/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 

število zajemalnih 
reber 

 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 

priklopne moči  
električno gretje  
(prikl. vroče vode) 

kW 5,4 
 

7,2 
(5,4) 

9 
(7,2) 

12 
(9) 

12 
(9) 

18 
(12) 

18 
(12) 

2 x 18 
(24/30) 

36 2 x 18 
(24/30) 

para (4-6 barov) kg/h 
(cca.) 

5 9 9 9 9 18 18 36 45 60 

podatki za priklop  
mrzla voda 3/4“ DN 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 
topla voda (opc.) 3/4“ DN 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 
para 1/2“ DN 15 15 20 20 20 20 20 25 20 25 
vodni izpust DN 70 70 70 70 70 70 70 70 20 100 
dimenzije  
širina mm 690 690 825 825 825 1010 1010 1150 1150 1150 
globina mm 680 740 800 950 950 1030 1030 1200 1380 1800 
višina mm 1000 1000 1300 1300 1300 1370 1370 1650 1620 1650 
neto teža kg 220 230 310 350 350 410 410 950 1070 1660 
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