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Сушильна машина KREBE ST-11  

(11 КГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сушильна машина ST-11 призначена для різних потреб: пральні лікарень, дитячих садків, 

будинків для людей похилого віку, військових частин, санаторіях, ресторанів, пралень 

самообслуговування і т.д. Axirad Airflow, новая система смешанного аксиально-

радиального воздушного потока; 

① Axirad Airflow, нова система змішаного аксіально-радіального повітряного потоку; 

② Реверс барабана у стандартній комплектації; 

③ Прямий привід барабана через редуктор без ременів та шківів; 

④ Пряма подача вентиляторами гарячого повітря в барабан, що обертається; люк 

виготовлений з розжареного скла; 

⑤ Внутрішня захисна система, яка відключає електричний ланцюг при відкритті дверцят 

і зупиняє обертання барабана; 

⑥ Програмоване мікропроцесорне керування, можливість встановлення температури, 

часу сушіння. 

Опція: вбудований контроль залишкової вологості; 

⑦ Мікропроцесор має попереджувальний сигнал, який повідомить, коли потрібно 

чистити фільтр; 

⑧ Великий фільтр з нержавіючої сталі (INOX AISI 304) легко доступний і простий в 

обслуговуванні; 

⑨ Висока якість, зручна в експлуатації; Економічне споживання ресурсів; 

⑩ Доступність у 3 різних комбінаціях опалення: електричне, парове та газове; 

⑪ Барабан та фільтр виготовлені з нержавіючої сталі (нержавіюча сталь AISI 304); 
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Барабан: 

• Барабан виготовлений із нержавіючої сталі AISI 304; 

• Конструкція барабана гарантує оптимальний потік повітря та вентиляцію. 

• Циркуляція повітря всередині барабана гарантує найкраще рішення сушіння та 

оптимальне використання ємності машини; 

• Реверсивне обертання барабана. 

 

Країна виробник EU Slovenia 

Завантаження, кг 11 

Діаметр барабана, мм 750 

Об'єм барабана, л 210 

Вага, кг 172 

Нагрів: 

електричний, кВт 

паровий, кВт 

газовий, кВт 

 

12 

30 

20,51 

Розміри: 

висота, мм 

ширина, мм 

глибина, мм 

 

1700 

785 

840 
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