
Charakteristika žehličů řady  MC/A 150, MC/A 180, MC/A 210        

- žehliče jsou opatřeny bezpečnostním teplotním čidlem;
- rychlost žehlení je regulována pomocí frekvenčního měniče;
- rychlost žehlení žehlení je plynule nastavitelná v rozsahu od 1 do 5 m/min.;
- žehliče je možno umístit podél zdi prádelny, protože vkládání a odebírání prádla se 

provádí z čelní strany žehliče. Dochází k úspoře místa, nutného k instalaci žehliče.
- žehliče jsou vybaveny dvěma elektromotory s ventilátory, aby bylo dosaženo co 

nejlepšího odsávání vlhkosti v procesu žehlení.

Válcové  žehliče řady  "MC/A"  jsou vyráběny s válci o průměrech Ø 330 mm. Délka 
válců se pohybuje od 1500 mm do 2100 mm. Žehliče jsou dodávány s elektrickým a 
plynovým ohřevem. Jejich hlavní předností je to, že prádlo je během žehlení na žehlicí 
válec přitlačováno pomocí vodicích pásů. Nedochází proto k posuvu prádla a tím i k 
jeho mechanickému opotřebení. Protože na válcových žehličích je možno žehlit prádlo 
s vyšší zbytkovou vlhkostí, je možno z technologického procesu při použití pracích 
strojů s vysokým stupněm odstředění, vypustit sušení v sušičích. Tím se dosáhne 
jednak zvýšení celkového výkonu prádelny, ale i výrazných energetických úspor. 
Standardním vybavením žehličů je odsávání a bezpečnostní ochranná lišta. Konstrukce 
válcových žehličů zaručuje, že obsluha je chráněna před dotykem s horkými částmi.
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Provozní vlastnosti žehličů řady "MC/A"

                 
                      
                      
                      
                      
                   



TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP ŽEHLIČE MC/A 150 MC/A 180 MC/A 210

Průměr válce mm Ø330 Ø330 Ø330

Délka válce mm 1500 1800 2100

Žehlicí rychlost m/min. 1 - 5 1 - 5 1 - 5
Výkon kg/hod. 34 40 46

Elektrická soustava 3+PE+N  400V/50 Hz

Příkon elektromotoru kW 1 1 1

Odsávání m3/h 350 350 350

Průměr odsávání Ø mm 100 100 100

Přívod plynu 1/2" 1/2" 1/2"

Elektrický ohřev
Příkon ohřevu kW 20,7 25,2 25,2

Celkový příkon kW 21,7 26,2 26,2

Jmenovitý proud A 32 35 35

Plynový ohřev
Příkon ohřevu kW 22 25,6 27

Příkon elektrický kW 1 1 1

Jmenovitý proud A 2 2 2

Rozměry žehliče
- šířka (A) mm 2134 2514 2704

- hloubka mm 598 598 598

- výška mm 1072 1072 1072

Hmotnost kg 470 500 560
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