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ATOLL 800 in 1100 
 
Pralni stroj velike kategorije z dokazano visoko učinkovitostjo 
 
Uspešna in dokazana ATOLL serija je sedaj povečana s ATOLL-oma 800 in 1100, stroja s polnitveno 
kapaciteto 80 in 110 kg. Ta stroj z visoko hitrostjo centrifuge ima lastnosti, kot jih imajo vsi stroji serije 
ATOLL. Na primer ohišje iz nerjavečega jekla, minimalna poraba električne energije in vode, ter 
dovršeno mirno delovanje. Naslednja značilnost je visoko cenjen PTS pogon, kateri zagotavlja 
dolgotrajno obsežno uporabo stroja. Naslednji pomembni faktor je v notranjosti bobna stroja, s 
specialno oblikovano stožčasto perforacijo, ki ne poškoduje perila in hkrati skrbi za hitro in temeljito 
izločanje vode iz perila pri centrifugiranju. 
 
Pralni stroji ATOLL imajo na izbiro 3 različne načine ogrevanja: električno, parno ali vroče oljno 
ogrevanje s termičnim oljem. 
Individualnost je ena od močnih točk STAHL-a. 
 
Primeren za vse vrste tkanin 
 
ATOLL-a 800 in 1100 sta nadzorovana preko spoštljivega 
znanja, prosto programskega mikroprocesorska 
programatorja 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. S pomočjo programatorja 
FREEpro se lahko upravlja z dozirnim sistemom za tekoča 
pralna sredstva. 
 
Ta programator zagotavlja najbolj natančno vodenje vašega perila z možnostjo programiranja 
individualnih programov s skoraj vsemi prilagodljivimi parametri (na primer: obračanje bobna pranja, 
obračanje bobna centrifuge). Stroji ATOLL so primerni za pranje vseh vrst tkanin: od zaves, mešanih 
tkanin, posteljnine, zunanjih oblačil do močno umazanih krp, ... 
 
Tehnični podatki: 
ATOLL 800 1100 

premer mm 1200 1200 
polnitvena kapaciteta (suho perilo)* kg 80 110 
faktor g  vse do 430 vse do 430 

notranjost 
bobna 

hitrost centrifuge obr/min 800 800 
število zajemalnih reber  6 6 
širina mm 1600 1600 
globina mm 2000 2200 
višina mm 2100 2100 

mere 

teža kg 3400 3500 
 

Napake v katalogu so možne – za njih ne odgovarjamo. 
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