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 FAGOR INDUSTRIAL Wasserij / Laundry

Hoog
Centrifugerend 
High spin
(LA)

Snel 
Centrifugerend
Fast spin
(LR)

Normaal
Centrifugerend
Normal spin
(LN)

Zelfbediening 
Self-service

HOOG CENTRIFUGEREND - HIGH SPIN (G-FACTOR: 450/350)

BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 -11 kg 13 -14 kg 18 -20 kg 25 - 28 kg 35-39 kg 40 - 45 kg 60 - 66 kg 120 -133 kg

Vrij programmeerbare  
Touch Plus (TP) / Touch Plus 
programmable Control (TP)

Elektrisch, heet water en 
stoom
Electric, hot water and steam

LA-11 TP LA-14 TP LA-18 TP LA-25 TP LA-35 TP LA-45 TP LA-60 TP LA-120 TP

Zelfbediening Touch Plus 
(TP) / Self-Service Touch Plus 
control TP

Elektrisch en heet water
Electric and hot water LA-11 TP LA-14 TP LA-18 TP LA-25 TP LA-35 TP - - -

SNEL CENTRIFUGEREND -  FAST SPIN (G-FACTOR: 200)

BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT· CAPACITY

10 -11 kg 13 -14 kg 18 -20 kg 25 - 28 kg

Vrij programmeerbare  
Touch Plus (TP) / Touch Plus 
programmable Control (TP)

Elektrisch, heet water en 
stoom
Electric, hot water and steam

LR-11 TP LR-14 TP LR-18 TP    LR-25 TP

Zelfbediening Touch Plus 
(TP) / Self-Service Touch Plus 
control TP

Elektrisch en heet water
Electric and hot water LR-11 TP LR-14 TP LR-18 TP LR-25 TP

NORMAAL CENTRIFUGEREND -  NORMAL SPIN (G-FACTOR: 100)

BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 -11 kg 13 -14 kg 18 -20 kg 25 - 28 kg 35 - 38 kg 60 - 66 kg

Vrij programmeerbare  
Touch Plus (TP) / Touch Plus 
programmable Control (TP)

Elektrisch, heet water en 
stoom
Electric, hot water and steam

LN-11 TP LN-14 TP LN-18 TP LN-25 TP LN-35 TP LN-60 TP

Zelfbediening Touch Plus 
(TP) / Self-Service Touch Plus 
control TP

Elektrisch en heet water
Electric and hot water LN-11 TP LN-14 TP LN-18 TP LN-25 TP LN-35 TP LN-60 TP

NEW!
NEW!

NEW!



3 

2017Wasmashines / Washer extractors

FAGOR INDUSTRIAL presenteert 
haar nieuwe reeks wasmachines 
met een grote verscheidenheid 
aan modellen geschikt voor iedere 
toepassing. De verschillende 
modellen met een inhoud 
vanaf 8 kg t/m 120 kg kunnen 
worden toegepast in de meest 
uiteenlopende bedrijfstakken. 
Deze nieuwe generatie wasmachines combineert de modernste 
technologie met de beste kwaliteit in onderdelen en materialen. Ze zijn 
uitgerust met de meest geavanceerde technologie in water en ener-
giebesparende systemen. Standaard ook uitgevoerd met Wet Clean 
functie. De gebruiksvriendelijke en veelzijdige programmering maken 
de machines geschikt voor alle soorten van wasserijen, stomerijen, 
self-service en commerciële of industriële wasserijen, maritiem, ziek-
enhuizen en verzorgingstehuizen.

De nieuwe modellen zijn uitgerust met de Touch Plus Control, deze 
veelzijdige besturing wordt toegepast in de hoog en normaal cen-
trifugerende modellen, hierdoor heeft FAGOR een zeer breed scala 
aan wasmachines, waardoor Fagor een van de grootste merken in de 
markt is.

FAGOR INDUSTRIAL presents its new 
range of washer extractors with a wide 
variety of models to suit all types of 
market requests. The different models 
can suit the most varied needs regarding 
efficiency, capacity, whichever be the 
business type and size.
This new generation of washers combine the latest technology with 
the best quality in components and materials. They are equipped with 
the most advanced technology in water and energy saving systems, 
as well as the WET CLEANING feature. Its user-friendly and intuitive 
programming makes them suitable for all types of laundries, dry-
cleaners, self-service and commercial or industrial laundries, hospitals 
and care homes. 

As a new feature in all ranges, we are presenting the Touch Plus Control, 
as well as new models in high and normal spin washers, which makes 
FAGOR range of washers, one of the widest in the “market”.

Een oplossing voor 
iedere klant
A solution for every  
customer 
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 FAGOR INDUSTRIAL Wasserij / Laundry

Touch Plus Control 
Wasmaschines Washer extractors

EIGENSCHAPPEN 
MAIN FEATURES

· Touchscreen 4.3”.  / Touch Screen 4.3”.
· Keuze uit  33 talen. / Programmer: 33 

available languages.
· USB-poort voor software update en 

vele andere mogelijkheden zoals data 
en programma’s overzetten. / USB port 
for washer’s software updates and other 
applications.

· Touch Plus Control zowel voor de 
zelfbediening als voor de professionele 
gebruiker. / Touch Plus Control for OPL 
washers and coin washers.

· Seriële communicatiepoort RS-485 voor 
monitoring / beheer op afstand . / RS-485 
serial comunication part for monitoring/ 
remote management.



5 

2017Wasmaschines / Washer extractors

PROGRAMMEREN 
PROGRAMMING

· Gebruiksvriendelijk en veelzijdig 
programmeren. / User-friendly and intuitive 
programming.

· 26 voorgeprogrammeerde programma’s. / 26 
pre-set programs.

· Zelf zeer eenvoudig programma’s maken, 
kopieren, importeren of te exporteren (USB). 
/ Possibility of programming, exporting, 
importing (USB) new programs.

· In de zelfbedieningsmodus is er de 
mogelijkheid om voor elk programma een 
andere prijs in te geven. / Coin mode: a price 
can be assigned to each program.

FLEXIBILITEIT 
FLEXIBILITY

· 8 signalen voor automatische zeepdosering, 
programmeerbaar in tijd en vertraging./ 
8 signals for automatic liquid dosing, 
programmable in time and delay.

· Optioneel uitbreidbaar tot 14 signalen. / 
Option: extension to 14 signals.

· Uitgestelde start. De machine automatisch 
starten op een bepaalde dag of tijd. / Delayed 
start. Timer (real time and date).

· 3 Waterinlaatventielen. / 3 standard water 
intakes.

· Vrij programeerbare was en centrifugeer 
snelheden.  / Configuration of washing and 
spinning speed.

· Volledige regulering van het waterniveau. / 
Complete regulation of water levels.

· Wastemperatuur programmeerbaar tussen  
20 ºC en 90 ºC. / Adjustable washing 
temperature from 20ºC a 90ºC.

· Speciaal ontwikkeld voor “WET CLEANING”. / 
Standard WET CLEANING system.

· Start scherm en wasproces scherm kan 
worden aangepast met parameters en 
afbeeldingen passend bij elke klant / Main 
screen display and washing process screen 
can be modified. with parameters and images 
suiting each client.

· Vulhulp functie met water en rotatie controle 
voor het gemakkelijk laden van het wasgoed. 
/ LOADING AID feature with water and 
rotation control for easy loading of the linen.

ENERGIE-EFFICIËNTIE 
ENERGY EFFICIENCY

· 4 Economische wasprogramma’s zijn al 
geprogrammeerd. / 4 Economic programs.

· Pauze modus met automatische 
uitschakeling. / REST mode, with automatic 
switch off.

· Waterterugwinningssysteem met een dubbele 
afvoer optie. Waterbesparing tot wel 70%. 
/ Water recovery system, with double drain 
option. Water savings up to 70%.

· Optioneel: AUTOMATISCH WEEGSYSTEEM. 
- Tot 30% besparing. (Automatische 
aanpassing van water en zeep verbruik, 
alsmede energiebesparing, door het 
automatisch aanpassen aan het gewicht van 
de belading door de wasmachine)/ Option: 
AUTOMATIC WEIGHING SYSTEM. – Up 
to 30% savings. (automatic adjustment of 
water and soap consumptions, as well as 
energy savings, according to the load which is 
automatically measured by the washer).

· Optimaal standaardverbruik. U kunt zelf de 
belading in KG ingeven en de machine past 
zich hierop aan. / OPTIMAL CONSUMPTION 
standard. Manual indication of the load.

TRACEERBAARHEID 
TRACEABILITY

· Het  wasproces (temperatuur, waterstanden) 
worden opgeslagen in de wasmachine en 
kunnen worden gekopieerd naar een PC 
via de USB poort. / All washing process 
(temperatures, water levels) is stored in the 
washer and can be extracted to a PC by 
means of a pen drive.
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SOFT

RECYCLEOZONE

All our washers are manufactured in stainless steel 
body, drum and tub, which besides an elegant look 
provides better quality and increased resistance to 
the external agents, lengthening the washer life and 
avoiding corrosion problems.

They are equipped with an automatic water 
mixer (mixing different water temperatures) which 
provides energetic savings and reduces washing 
times. Furthermore, the new range includes a new 
soap dosing system and new water ducts, as well 
as easy detergent connection. It complies with the 
WRAS certification, a worldwide known regulation 
which avoids the water going back to the mains.

RVS DESIGN
STAINLESS STEEL DESIGN

GEMENGDE WATERINNAME
EFFICIENT  
MIX

TOUCH PLUS 
CONTROL

The new TOUCH PLUS CONTROL 
microprocessor, with touch screen, easy 
programming and multiple functions and features, 
offers great flexibility and important energy savings.

All washers are equipped with a third water inlet, 
which allows to save filling time and to be used for soft 
water, ozone or recycled water.

VRIJE KEUZE INLAAT
MULTI-CHOICE  
INLET

Thanks to an advanced technological development, 
and by means of the inverter, the washers detect the 
imbalance at an early stage. This way the operation 
is much smoother, elongating components lifetime 
and reducing washing times, thus saving energy as 
well.

ONBALANS CONTROLE
BALANCE  
CONTROL

STAINLESS

STEEL
DESIGN

EFFICIENT 
MIX

TOUCH 
PLUS
CONTROL

MULTI-
CHOICE 
INLET

BALANCE
CONTROL

Wasserij / Laundry

Al onze wasmachines zijn vervaardigd met een roestvrij 
stalen behuizing, binnen en buitentrommel, wat naast 
een elegante look ook zorgt voor een betere kwaliteit en 
verhoogde weerstand tegen de invloeden van buitenaf, het 
verlengen van de levensduur van de wasmachine en het 
vermijden van problemen door corrosie.

Standaard uitgerust met een automatische 
water modulatie (het mengen van verschillende 
watertemperaturen), die energie besparingen biedt en 
vermindert de opwarm tijd. Bovendien is de nieuwe 
serie uitgevoerd met een nieuw zeep doseersysteem en 
nieuwe waterleidingen, tevens is de machine voorzien 
van reeds voorbereide zeeppomp aansluitingen 
en voldoet volledig aan de WRAS certificatie, een 
wereldwijd bekende verordening die het onmogelijk 
maakt dat het water terug kan stromen naar de 
waterleiding.

De nieuwe TOUCH PLUS CONTROL microprocessor 
met touch screen is gemakkelijk te programmeren en 
heeft meerdere functies en eigenschappen. Hierdoor 
krijgt heeft u meer flexibiliteit en behaalt u belangrijke 
energiebesparingen.

Alle wasmachines zijn standaard voorzien van een 
derde waterinlaat. Hierdoor zal het waterinnemen sneller 
verlopen. U kunt deze inlaat ook gebruiken voor zacht 
water, Ozon of gerecycled water.

Dankzij een geavanceerde technologische ontwikkeling, 
detecteert de wasmachine via de frequentieregelaar een 
onbalans in een vroeg stadium. Op deze manier verloopt 
het wasproces veel beter, wordt de levensduur van de 
componenten verlengd, wastijden verminderd en bespaart 
u energie.

De nieuwste functies en technologieën
staan voor u klaar 
The latest features and technology  
at your service  
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WET CLEANING

2017

Automatic weighing system. Up to 30% 
savings. (Automatic adjustment of water and 
soap consumptions as well as energy savings, 
according to the load which is measured by the 
washer).

All washers have the necessary features to use the 
WET CLEANING  system, avoiding an investment in 
expensive applications to work with this advanced 
washing concept. With this feature many dry cleaning 
washing systems can be done with washer extractors, 
which also means a reduction in costs.

A simple but reliable design with easy-to-access 
mechanical parts which perfectly combines with the 
use of intelligent electronics. All components have 
been designed and manufactured with top quality 
and reputed brands, focusing on the optimization of 
each component location and lower maintenance. 
On top of that, all controls were checked to the last 
detail:  complete technical menus, failure self-diagnosis 
systems, alarms, restricted access areas, etc.

ONDERHOUD
MAINTENANCE CARE

WET CLEANING 4.1

This system has been developed to maximise 
the washing quality with the shortest cycle time 
possible. By means of small perforations in the ribs 
of the drum the water has a cascade effect on the 
load. This increases considerably the mechanical 
action inside the drum during the washing cycle 
and so reduces the need of water.

Also the drum and tub’s efficient design with a 
narrow gap between them, reduces the energetic 
consumption to heat up the water, as well as the 
overuse of chemicals and water.

GEOPTIMALISEERDE WASTROMMEL
OPTIMIZED DRUM

All washers are equipped with an efficient system 
by means of which you can indicate the load 
which is introduced in the machine. The washer, 
automatically, adapts the quantity of water and 
chemicals  to be used for that load.

OPTIMAAL VERBRUIK
OPTIMAL CONSUMPTION

AUTO 
WEIGHT

WET 
CLEANING

MAINT.
CARE

OPTIMIZED 
DRUM

OPTIMAL 
CONSUMP.

AUTOMATISCH WEGEN ( OPTIONEEL)

AUTO WEIGHT ( OPTIONAL)

Wasmaschines / Washer extractors

Automatisch weegsysteem. Tot 30% besparing. 
(Automatische aanpassing van water en zeep 
verbruik en tevens energiebesparing, aan de hand 
van het aantal kilo’s die worden gemeten).

Alle wasmachines beschikken standaard over de 

benodigde functies om als Wet Clean systeem te 
functioneren, hierdoor vermijd u een dure investering om 
te kunnen werken met dit geavanceerde natwas concept. 
Met deze functies kan heel veel kleding worden gewassen 
die normaal in een chemisch reinigingsmachine moet 
worden gereinigd. Dit betekent een aanzienlijke verlaging 
van de kosten.

Een eenvoudig maar betrouwbaar ontwerp met 
gemakkelijk toegankelijke mechanische onderdelen 
die perfect worden gecombineerd met het gebruik van 
intelligente elektronica. Alle onderdelen zijn ontworpen 
en vervaardigd van de beste kwaliteit en gerenommeerde 
merken, gericht op het optimaliseren van elke component 
locatie en lagere onderhoudskosten. Bovendien zijn alle 
componenten tot in de puntjes gecontroleerd: volledige 
technische menu’s, zelfdiagnose-systemen, alarmen, 
beperkte toegang gebieden, enz.

Dit systeem is ontwikkeld om de waskwaliteit en de 
kortst mogelijke cyclustijd te optimaliseren. Door kleine 
perforaties in de ribben van de trommel heeft het water 
een cascade-effect op het wasgoed. Dit verhoogt de 
mechanische werking aanzienlijk in de trommel tijdens 
het wassen, beschermt het linnen en vermindert het 
waterverbruik.

Ook het efficiënte ontwerp van de trommel en de kuip met 
een nauwe ruimte ertussen, vermindert de energiekosten 
om het water te verwarmen en het overmatig gebruik van 
chemicaliën en water.

Alle wasmachines zijn voorzien van een efficiënt 
systeem waarmee de werkelijke belading in 
kilogram kan worden ingegeven. De wasmachine 
past dan automatisch de hoeveelheid water aan 
en zal ook de zeepdosering aanpassen.
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 FAGOR INDUSTRIAL

STAINLESS

STEEL
DESIGN

EFFICIENT 
MIX

TOUCH 
PLUS
CONTROL

MULTI-
CHOICE 
INLET

BALANCE
CONTROL

WET 
CLEANING

MAINT.
CARE

OPTIMIZED 
DRUM

OPTIMAL 
CONSUMP.

AUTO 
WEIGHT

 FACTOR G= 350/450 SOFT MOUNTED

Wasserij / Laundry

Maximaal rendement, energie
besparend en milieuvriendelijk. 
 
Speciaal ontworpen voor de wasserijen waar de kwaliteit van 
het proces en de energie- en waterbesparing een prioriteit 
hebben. De nieuwe FAGOR INDUSTRIAL hoog centrifugerende 
wasmachines bieden een topprestatie en een nieuwe blik om 
aan de verwachtingen van ook de meest veeleisende klanten 
te voldoen.

Het geavanceerde design en technologie samen met het 
brede scala van opties en accessoires, hebben een belangrijke 
invloed op de energie besparingen op het verbruik van  water 
en chemicaliën, vermindering van de productiekosten en het 
verhogen van de productiviteit. Bij de hoog centrifugerende 
wasmachines (G-Factor: 350-450) verminderd de 
restvochtigheid enorm na het wasproces, waardoor enorme 
besparingen tijdens het drogen en strijken het resultaat zijn. 
De eenvoudige en snelle installatie en de minimum benodigde 
ruimte voor het gebruik en onderhoud zijn een belangrijk 
voordeel in vergelijking met andere merken.

De nieuwe FAGOR INDUSTRIAL hoog centrifugerende 
wasmachines zijn verkrijgbaar in de volgende modellen 11, 14, 
18, 25, 35, 45, 60 en 120 kg.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vrij staande wasmachine met een zeer hoge centrifugesnelheid 
tussen 680 en 1245 RPM en een G-Faktor van 350 tot 450 
afhankelijk van het model. Eenvoudige installatie, de machine hoeft 
niet te worden vastgezet aan de vloer wat weer geld bespaart. / 
High spin soft mounted washer extractors, G Factor: 350 to 450 
and spinning speeds between 680 and 1245 rpm depending on 
model. Easy installation, no need of anchoring to the floor and 
reduced costs.

· Traceerbaarheid - opslag van gegevens.  / Traceability – storage of 
data.

OPTIES / OPTIONS

· Dubbele afvoer kit. Hergebruik van het spoelwaterlaat waardoor u een 
belangrijke besparingen heeft op uw water verbruik. / Double drain kit 
allow the recovery of the water, with important savings.

· Stelvoeten (voor modellen 11 tot 35 kg). / Feet (for models 11 to 35).

· Afvoerpomp (11 en 14 kg). / Drain pump kit (11 and 14 kg).

· Onderplint RVS voor 45, 60 en 120kg en RVS sokkel voor 11, 14, 18 en 25 
kg modellen./ Bottom cover for 45, 60 and 120kg washers and plinth for 
11, 14, 18 and 25 kg models. 

· Stoom en/of elektrische verwarming./ Double heating electric-steam kit.

· Kantelsysteem (Tilting System) voor en of achterwaarts voor het 
eenvoudig beladen en ontladen. Verkrijgbaar op wasmachines van 
60 en 120 kg. / Tilting System – both forwards and backwards for an 
easy loading / unloading in 60 and 120kg models.

· Weegsysteem van het wasgoed Auto-Weight (Niet in combinatie met 
kantelsysteem). / Weighing sensor System on feet (Not compatible with 
Tilting system

· 6 Extra zeepsignalen. / 6 extra signals for automatic liquid dosing.

· Scheepvaart voltage 440-480 V III zonder Nul 50/60 Hz. / Ship voltage: 
440-480 V III No neutal 50/60 Hz.

Hoog centrifugerend 
High spin

Maximum efficiency, energy  
saving and environmentally  
friendly. 
 
Especially designed for those laundries where the quality of 
the process and the energy and water saving are a priority. 
The new FAGOR INDUSTRIAL high spin washer extractors 
offer a top performance and a renovated look to meet the 
needs of the most demanding customers.

Its advanced design and technology, together with its wide 
range of options and accessories, have an important effect 
on the energetic efficiency and on water and chemicals 
saving, reducing its production costs and increasing the 
business productivity. This type of high spin washer extractors 
(G-Factor: 350 to 450) drastically reduce the residual moisture 
after the washing process, thus allowing important savings 
in the process that follows such as drying and ironing. The 
simple and quick installation and the minimum space required 
for its use and maintenance are a key advantage compared to 
other ranges.

The new FAGOR INDUSTRIAL high spin washer extractors 
offer models in 11, 14, 18, 25, 35, 45, 60 and 120kg.
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2017Wasmaschines / Washer extractors

Voor-en achterkant kantelen voor het gemakkelijke en snel laden / lossen 
van de grote wasmachines (60 en 120 kg)./ Front and back tilting system 
for an easy and quick loading / unloading in big capacity machines (60 
and 120kg).
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 FAGOR INDUSTRIAL

STAINLESS

STEEL
DESIGN

EFFICIENT 
MIX

TOUCH 
PLUS
CONTROL

WET 
CLEANING

MAINT.
CARE

MULTI-
CHOICE 
INLET

BALANCE
CONTROL

OPTIMIZED 
DRUM

OPTIMAL 
CONSUMP.

FACTOR G= 200 HARD MOUNTED

Wasserij / Laundry

Maximale prestaties en opbrengst
 
Ontworpen voor de professionals die een machine nodig hebben met  
top prestaties en een concurrerende prijs, of die behoefte hebben 
aan een vast gemonteerde machine, zoals self-service wasserijen of 
schepen. FAGOR INDUSTRIAL snel centrifugerende wasmachines 
(G-factor = 200) onderscheiden zich door hun hoge prestaties van 
waterextractie, zeer laag geluidsniveau en trillingsvrije werking.

Deze heavy-duty-modellen gebruiken een minimum aan energie 
kosten met de hulp van een efficiënte programmering en de 
aandrijving door middel van de frequentieomvormer. De sterke stalen 
constructie en betrouwbare componenten maken dat deze machines 
uitblinken in betrouwbaarheid.

Deze serie is verkrijgbaar van 11 tot 25 kg laadcapaciteit

Maximum performance and yield 

It is designed for those professionals who need a machine with a top 
performance and a competitive price, or who need a hard mounted 
machine, like self-service laundries or ships. FAGOR INDUSTRIAL fast 
spin washers (G factor= 200) stand out for their high levels of water 
extraction, very low noise level and vibration-free operation.

These heavy-duty models allow a minimum energetic cost with the 
help of an efficient programming and the imbalance control through the 
frequency inverter. Their strong tubular construction and long-lasting 
components make these machines of the utmost reliability.

This range is available from 11 to 25kg capacity.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vast gemonteerd, snel centrifugerend, met een G Factor van 200 en een 
snelheid tussen 714 en 820 omwentelingen per minuut afhankelijk van het 
model. Installatie op een betonnen sokkel en een metalen basis (basis wordt 
meegeleverd met de machine). / Hard mounted fast spin washers, with a G 
Factor = 200 and spinning speeds between 714 and 820 r.p.m. depending on 
model. Installation on a concrete plinth and a metallic base (base comes with the 
machine).

· Traceerbaarheid - opslag van gegevens. / Traceability – storage of data.

OPTIES / OPTIONS

· Dubbele afvoer kit. Hergebruik van het spoelwater waardoor u een belangrijke 
besparing heeft op uw water verbruik. / Double drain kit allow the recovery of the 
water, with important savings.

· Afvoerpomp (11 en 14 kg). / Drain pump kit (11 and 14kg).

· Stoom en/of elektrische verwarming. / Double heating electric-steam kit.

· Scheepvaart voltage 440-480 V III zonder Nul 50/60 Hz. / Ship voltage: 440-480 
V III No neutal 50/60 Hz.

· Relaiskaart voor maximaal 8 zeepsignalen standaard. / Relay card to increase up 
to 8 signals for liquid dosing.

· 6 Extra zeepsignalen, optioneel. / 6 extra signals for automatic liquid dosing 
optional.

Snel centrifugerend 
Fast spin
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STAINLESS

STEEL
DESIGN
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MIX
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PLUS
CONTROL

WET 
CLEANING

MAINT.
CARE

MULTI-
CHOICE 
INLET

BALANCE
CONTROL

OPTIMIZED 
DRUM

OPTIMAL 
CONSUMP.

FACTOR G= 100 HARD MOUNTED

Wasmaschines / Washer extractors

Betrouwbaar, robuust en betaalbaar 
 

Deze serie is speciaal ontwikkeld en ontworpen voor klanten die op 
zoek zijn naar een eenvoudige wasmachine: vast-gemonteerd, met 
een G-factor van 100, deze modellen onderscheiden zich door hun 
efficiëntie en het zeer lage zeep en waterverbruik.

Deze serie is verkrijgbaar met een capaciteit van 11 tot 60 kg.

Reliable, robust and affordable

This range is specially designed and conceived for those markets and 
customers who look for a simple washer: hard-mounted, with a G factor 
of 100, these models stand out for their energetic efficiency and 
low degree of detergents and water consumption.

This range is available in sizes from 11 to 60kg capacity.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vaststaande wasmachine normaal centrifugerend met een G-Faktor van 100G 
en snelheden tussen 458 en 538 omwentelingen per minuut. Installatie op een 
betonnen sokkel en een metalen basis (verankerings frame optioneel). / Hard-
mounted normal spin machines, with a G Factor of 100 and spinning speeds 
between 458 and 538 r.p.m. depending on model. Installation on a concrete 
plinth and a metallic base (anchoring base optional).

· Traceerbaarheid - opslag van gegevens. / Traceability – storage of data.

OPTIES / OPTIONS

· Dubbele afvoer kit. Hergebruik van het spoelwater waardoor u een belangrijke 
besparingen heeft op uw water verbruik. / Double drain kit allow the recovery of 
the water, with important savings.

· Afvoerpomp (11 en 14 kg). / Drain pump kit (11 and 14kg).

· Scheepvaart voltage 440-480 V III zonder Nul 50/60 Hz. / Ship voltage: 440-480 
V III No neutal 50/60 Hz.

· 6 Extra zeepsignalen. 8 standaard op de machine / 6 extra signals for automatic 
liquid dosing. 8 standard on machine

· 8 mm trommelgaatjes. / Drum holes diameter 8 mm.

Normaal centrifugerend
Normal spin
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DESIGN
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MULTI-
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BALANCE
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OPTIMIZED 
DRUM

Wasserij / Laundry

Uw bedrijf, 
is onze zorg  
 
De FAGOR INDUSTRIAL wasmachines tussen de 
11 en 35 kg zijn speciaal ontworpen om te worden 
gebruikt door zelfbedienings bedrijven. Dit is mogelijk 
met zowel hoog-centrifugerende wasmachines LA en 
normaal en snel centrifugerende wasmachines LR en 
LN. De machines zijn standaard voorbereid voor een 
Centraal Betaal Systeem en optioneel verkrijgbaar 
met Munt, Token of Pre-Pay Card systemen. 
Eenvoudig zelf instellingen wijzigen in de besturing 
van de machine.

Your business  
is our concern  
 
The FAGOR INDUSTRIAL washer extractors 
between 11 and 35 Kg are specially designed 
to be used for self-service businesses. This is 
available both for soft mount machines LA and rigid 
machines LR and LN. They are prepared for Central 
Pay with Touch Plus Control and as an option: 
coin, token or pre-pay card systems with an easy 
manipulation of the machine.

Wasmachines voor zelfbediening 
Self-service
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Wij zorgen voor uw management 
behoeften 
We care about your management needs

· Elk programma zijn eigen prijs. / A price can be assigned to each program.

· Eenvoudig beheer van verschillende tariefplannen. 

. Flexibiliteit: Plan uw prijzen voor verschillende uren, dagen, maanden, / Easy 

management of different pricing plans. Flexibility: Schedule your prices by hours, 

days, months, …

· En veel meer... / And more...

ELEKTRONISCHE MUNT OF 
TOKEN UITVOERING           
ELECTRONIC  
COIN-TOKEN BOX

De machine kan met elk soort valuta of 

token worden uitgevoerd. / The device 

can work with coins or with tokens, 

available for most types of coins in the 

world.

Zelfbediening / Self-service

CENTRAAL 
BETAALSYSTEEM 
CENTRAL PAY

Voorbereid om met elk centraal 

betaalsysteem te werken. / Ready to 

work with any external centralised pay 

system.

PRE-PAID KAART 
PREPAID CARD

Voorbereid om met elke soort Pre-

Paid kaart te werken. /  

Prepared to work with Pre-pay card 

systems.

Prijs keuze/ Price selection

Tijd / Time
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Technische data en eigenschappen
Technical data

HOOG CENTRIFUGEREND - HIGH SPIN

LA-11 LA-14 LA-18 LA-25 LA-35 LA-45 LA-60 LA-120

TROMMEL - DRUM 

LAAdvERmOGEN (kg) 1:9 - 
Load capacity (kg) 1:9 11 14 20 28 39 50 67 133

LAAdvERmOGEN (kg) 1:10 - 
Load capacity (kg) 1:10 10 13 18 25 35 45 60 120

vOLumE (L) - VoLume (L) 100 130 180 250 350 450 600 1200

dIAmETER (mm) - diameter (mm) 532 620 700 770 860 918 1048 1360

dIEPTE (mm) - depth (mm) 425 430 470 530 602 720 684 840

ALGEMENE DATA - GENERAL DETAILS

WASSNELHEId (r.p.m) 
Washing speed (r.p.m) 50 50 47 45 42,5 42,5 38 34

CENTRIFuGEERSNELHEId (r.p.m)
spining speed (r.p.m) 1245 1150 1080 1035 975 850 760 680

"G" FACTOR- “g” Factor 450 450 450 450 450 350 350 350

muNTbEdIENING
seLF-serVice Version JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES NEE/NO NEE/NO NEE/NO

dubbELE AFvOER - doubLe drainage NO OPT. OPT. OPT. OPT. OPT. OPT. OPT.

WEEGSYSTEEm - Weighing system OPT. OPT. OPT. OPT. OPT. OPT. OPT. OPT.

KIEPSYSTEEm - tiLting system NO NO NO NO NO NO OPT. OPT.

VULDEUR - DOOR

mIddELPuNT vANAF vLOER (mm) 
height center door (mm) 625 700 750 865 885 1118 1118 1330

ONdERKANT vANAF vLOER (mm) 
height base door (mm) 415 440 510 600 540 756 756 900

dIAmETER (mm) - diameter (mm) 290 373 373 373 560 560 560 700

VERMOGENS - POWER

mOTOR (kw)- mOTOR (kw) 0,75 1,5 2,2 3 4 7,5 11 15

vERWARmINGSELEmENTEN (kw) 
heating (kw) (eLectric modeL) 6 9 12 18 21 28,8 36 NO

mAX. ELEKTR. vERmOGEN (kw) 
max. poWer (kw) (eLectric modeL) 6,25 9,5 12,75 19 22 31,3 40 NO

mAX vERmOGEN (kw) (HEETWATER / STOOm) 
max. poWer (kw) (steam hot Water modeLs) 0,75 1,5 2,2 3 4 7,5 11 15

AANSLUITINGEN - CONNECTIONS

WATERINLAAT - Water inLet 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1-1/2"

STOOmINLAAT - steam inLet 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1-1/4"

AFvOER (mm) - drain (mm) 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4"

AFMETINGEN - DIMENSIONS

bREEdTE (mm) - Width (mm) 692 788 884 979 1095 1478 1478 1836

dIEPTE (mm) - depth (mm) 788 870 914 1041 1184 1444 1444 1863

HOOGTE (mm) - height (mm) 1158 1301 1409 1548 1598 1905 1905 2245

NETTO GEWICHT (kg) - net Weight (kg) 230 250 360 490 750 1350 1400 3950

AFMETINGEN VERPAKT - DIMENSIONS WITH PACKAGING

bREEdTE (mm) - Width (mm) 730 830 930 1040 1165 1540 1540 1900

dIEPTE (mm) - depth (mm) 1000 1010 1030 1160 1230 1580 1580 1940

HOOGTE (mm) - height (mm) 1410 1560 1700 1850 1920 1970 1970 2290

bRuTO GEWICHT (kg) - gross Weight (kg) 239 283 393 545 820 1420 1520 4100

vOLumE (m3) - VoLume (m3) 1,03 1,31 1,63 2,23 2,75 4,79 4,79 8,44

Wasserij / Laundry
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SNEL CENTRIFUGEREND- FAST SPIN NORMAAL CENTRIFUGEREND - NORMAL SPIN

LR-11 LR-14 LR-18 LR-25 LN-11 LN-14 LN-18 LN-25 LN-35 LN-60

TROMMEL - DRUM 

LAAdvERmOGEN (kg) 1:9- 
Load capacity (kg) 1:9 11 14 20 28 11 14 20 28 39 67

LAAdvERmOGEN (kg) 1:10- 
Load capacity (kg) 1:10 10 13 18 25 10 13 18 25 35 60

vOLumE (L) - VoLume (L) 100 130 180 250 100 130 180 250 350 600

dIAmETER (mm)  - diameter (mm) 620 620 620 700 620 620 700 770 860 1048

dIEPTE (mm) - depth (mm) 330 430 600 670 330 430 470 530 602 684

ALGEMENE DATA  - GENERAL DETAILS

WASSNELHEId (r.p.m) 
Washing speed (r.p.m) 50 50 50 47 53 53 50 48 45 42,5

CENTRIFuGEERSNELHEId (r.p.m)
spining speed (r.p.m) 760 760 720 690 536 536 505 481 458 416

"G" FACTOR- “g” Factor 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100

muNTbEdIENING
seLF-serVice Version JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES

dubbELE AFvOER - doubLe drainage NO NO OPT. OPT. NO NO OPT. OPT. OPT. OPT.

WEEGYSTEEm - Weighing system NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

KIEPSYSTEEm - tiLting system NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TROmmEL GAATjES 8 mm - 8 mm drum hoLes NO NO NO NO JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES JA/YES

VULDEUR - DOOR

mIddELPuNT vANAF vLOER (mm) 
height center door (mm) 570 570 655 700 570 570 655 700 735 900

ONdERKANT vANAF vLOER (mm) 
height base door (mm) 310 310 395 440 310 310 395 440 375 540

dIAmETER (mm) - diameter (mm) 373 373 373 373 373 373 373 373 560 560

VERMOGENS  - POWER

mOTOR (kw)- mOTOR (kw) 0,75 1,5 2,2 3 0,75 1 1,5 2,2 3 5,5

vERWARmINGSELEmENTEN (kw) 
heating (kw) (eLectric modeL) 6 9 12 18 6 9 12 18 21 28,8

mAX. ELEKTR. vERmOGEN (kw) 
max. poWer (kw) (eLectric modeL) 6,25 9,5 12,75 19 6,25 9,3 12,5 18,75 22 31,3

mAX vERmOGEN (kw) (HEETWATER / STOOm) 
max. poWer (kw) (steam hot Water modeLs) 0,75 1,5 2,2 3 0,75 1 1,5 2,2 3 5,5

AANSLUITINGEN- CONNECTIONS

WATERINLAAT - Water inLet 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

STOOmINLAAT - steam inLet 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"

AFvOER (mm) - drain (mm) 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3"

AFMETINGEN- DIMENSIONS

bREEdTE (mm) - Width (mm) 719 719 788 884 719 719 788 884 979 1225

dIEPTE (mm) - depth (mm) 684 830 840 1011 684 830 840 1011 1066 1279

HOOGTE (mm) - height (mm) 1158 1158 1307 1307 1158 1158 1307 1307 1411 1640

NETTO GEWICHT (kg) - net Weight (kg) 217 239 281 340 217 239 281 340 473 930

AFMETINGEN VERPAKT- DIMENSIONS WITH PACKAGING

bREEdTE (mm) - Width (mm) 800 800 860 930 800 800 860 930 1050 1360

dIEPTE (mm) - depth (mm) 990 990 1010 1150 990 990 1010 1180 1250 1460

HOOGTE (mm) - height (mm) 1350 1350 1500 1500 1350 1350 1500 1500 1600 1880

bRuTO GEWICHT (kg) - gross Weight (kg) 225 247 301 370 225 247 301 370 503 1050

vOLumE (m3) - VoLume (m3) 1,07 1,07 1,3 1,6 1,07 1,07 1,30 1,71 2,1 3,73

Wasmaschines / Washer extractors

STD: Standaard / Standard
OPT.: Optioneel /Optional
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STAPELBARE DROGERS

TYPE BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 - 12 kg 15 - 18 kg

Microprocessor MP
microprocessor mP

Electrisch en gas
Electric, gas

SR-2-11 MP SR-2-16 MP

Zelfbediening MP-A
Self-service mP-A

Electrisch en gas
Electric, gas

SR-2-11 MP-A SR-2-16 MP-A

GREEN EVOLUTION PLUS

TYPE BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 - 12 kg 15 - 18 kg 21 - 26 kg 25 - 31 kg 30 - 37 kg 41 - 50 kg 55 - 67 kg 68 - 82 kg

Microprocessor MP
microprocessor mP

Elektrisch, Gas en Stoom
Electric, gas, steam

SR-11 
MP PLUS

SR-16 
MP PLUS

SR-23 
MP PLUS

SR-28 
MP PLUS

SR-35 
MP PLUS

SR-45 
MP PLUS

SR-60 
MP PLUS

SR-80 
MP PLUS

NEW!
NEW!

GREEN EVOLUTION

TYPE BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 - 12 kg 15 - 18 kg 21 - 26 kg 25 - 31 kg 30 - 37 kg 41 - 50 kg 55 - 67 kg 68 - 82 kg

Analoog
Timer

Electrisch, Gas en stoom
Electric, gas, steam

SR-11 SR-16 SR-23 SR-28 SR-35 SR-45 SR-60 SR-80

Microprocessor MP
microprocessor mP

Electrisch, Gas en stoom
Electric, gas, steam

SR-11 
MP

SR-16 
MP

SR-23
MP

SR-28
MP

SR-35 
MP

SR-45 
MP

SR-60 
MP

SR-80 
MP

Zelf bediening MP-A
Self-service

Electrisch en gas 
Electric, gas

SR-11
MP-A

SR-16
MP-A

SR-23
MP-A

SR-28
MP-A

SR-35
MP-A

- - -

NEW!
NEW!

ECONOMIC-LINE

TYPE BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 - 12 kg 15 - 18 kg 21 - 26 kg 25 - 31 kg 30 - 37 kg 41 - 50 kg 55 - 67 kg 68 - 82 kg

Analoog
Timer

Electrisch en gas
Electric, gas

SC-11 SC-16 SC-23 SC-28 SC-35 - - -

WARMTEPOMP

TYPE BESTURING
CONTROL TYPE

VERWARMING
HEATING

CAPACITEIT · CAPACITY

10 - 12 kg 15 - 18 kg 21 - 26 kg

Microprocessor MP
microprocessor mP

Warmtepomp
Heat Pump

SR-11 MP HE SR-16 MP HE SR-23 MP HE

Zelfbediening MP-A
Self-service mP-A

Warmtepomp
Heat Pump

SR-11 MP- A HE SR-16 MP- A HE SR-23 MP- A HE 

Grote capaciteit 
High capacity

Kleine en middel 
capaciteit 
Low & medium 
capacity

Muntbediend 
Self-service

Stapelbare drogers
Stack dryers

Warmtepomp
Heat pump

NEW!

NEW!

NEW!
NEW!
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De nieuwe FAGOR INDUSTRIELE drogers met hun 

geavanceerde droogproces zorgen voor een revolutie op de 

markt. De allernieuwste ontwikkelingen in onze machines 

zorgen voor een veel hoger rendement dan die van andere 

merken. De FAGOR INDUSTRIELE drogers zijn dan ook de 

meest geavanceerde drogers in de markt. Door constante 

innovatie garanderen wij een continuïteit van onze technische 

vooruitgang in onze producten. Dit komt vooral naar voren 

in de nieuwe reeks warmtepompdrogers - “High Efficiency” 

en Green Evolution PLUS drogers, want energiebesparing, 

tijdwinst en kostenreductie in de wasserij zijn zeer belangrijk. 

Met een ergonomisch en industrieel design, hebben wij een 

perfecte balans van functionaliteit en onderhoud voor de 

gebruiker bereikt. Tegelijkertijd hebben wij tal van accessoires 

en functies al standaard aan onze drogers toegevoegd die aan 

alle wensen van iedere klant tegemoetkomen. Al onze drogers 

zijn bijvoorbeeld standaard voorzien van een frequentieregelaar, 

die zorgt voor een optimale trommelsnelheid en instelbare 

links – rechtsbeweging. Deze functie zit ook standaard op de 

basismodellen en de ECONOMY-modellen. Een besparing op 

energieverbruik en het verminderen van de droogtijden door 

o.a. gebruik te maken van een SMART vochtigheid sensor, een 

nieuw systeem op het gebied van intelligente droging (iDry), deur 

uitgevoerd met dubbelglas, geavanceerd recirculatiesysteem 

(Green Flow System), thermische isolatie e.d. Tevens bestaat de 

mogelijkheid om de panelen uit te laten voeren in roestvrijstaal, 

en kunnen stoom verwarmde drogers naar wens worden 

uitgevoerd met lagedruk of hogedruk stoom heaters. Kortom, 

voor iedere toepassing hebben wij de perfecte oplossing. Of u 

nu op zoek bent naar een eenvoudige, goedkope en makkelijk te 

gebruiken machine, of naar een droger die zo efficiënt mogelijk 

de maximale prestaties levert. Om ons aanbod compleet te 

maken zijn er de stapelbare drogers met een inhoud van 2x13kg 

en 2x16kg leverbaar en uiteraard de warmtepomp drogers.

The new FAGOR INDUSTRIAL dryers arrive 
in the market as a real revolution on the 
drying process. The new developments in our 
machines allow a much higher efficiency than 
our previous models and make them the most 
technologically advanced dryers in the market.

Our principles of constant innovation in the development and 
investment in the manufa cturing process result in important technical 
advances in our products. This is specially significant in the new range 
of Heat Pump - “High Efficiency” and Green Evolution PLUS dryers, 
where the energy saving and cost reduction are a major step forward 
in today’s laundry business.

With an attractive and completely renovated design, we have achieved 
a perfect balance of practicality for the user and easy maintenance. At 
the same time, we have added many accessories and features that will 
satisfy all needs from every customer. 

All our dryers have as standard the frequency inverter, which allows 
a very efficient control of the machine and reverse drum action in all 
models, even in basic and ECONOMIC-LINE range.

We would outline those that are intended to achieve a better use of 
energy and reduce the drying times: a new humidity control sensor, 
new system on intelligent dry (iDry), double door glass, smart air 
recirculation (Green Flow System), thermal insulation. Other existing 
options would be the stainless steel body, low pressure steam 
batteries, etc.

Even with all the improvements we can also supply a range of simple 
machines that complete our catalogue. With these we can adapt 
to any type of customer: from those that are looking for a simple, 
cheap, and easy-to use machine, to those who look for the maximun 
performance and high efficiency dryers.

To complete the wide range, FAGOR offers the new stack dryers (two 
drums) and heat pump dryers.

De nieuwe serie drogers van Fagor 
industrieel, het nieuwe drogen 
The new Fagor Industrial tumble  
dryers, our giant leap forward
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The new FAGOR INDUSTRIAL humidity 
sensor offers a precise control of the 
moisture in the linen. By this system the 
drying cycle will automatically stop when it 
reaches the set level of residual moisture. 
This system offers many advantages. 
Among others we want to point out the 
time and energy saving by avoiding the 
unnecessary prolongation of the drying 
cycle and avoiding the unnecessary 
wearing of the linen. Besides this, the new 
drying system adapts automatically the 
speed of the drum to the humidity level 
of the load. By this feature the drum  will 
move at the optimal speed to ensure 
maximum humidity extraction, thus 
reducing significantly both drying time and 
energy consumption.

iDRY ©

To achieve the maximum energy saving 
we have created recirculation system that 
reintroduces the expelled hot air inside the 
drum. This way we re-use the hot air which 
lowers the energy heating consumption and 
at the same time we increase the air flow 
inside the drum. This new patented system 
consists in regulating the re-used air-flow 
depending on the humidity level. This way 
we optimize each phase of the drying 
process with the maximum energy saving 
decreasing the time of the drying cycle.

GREEN FLOW SYSTEM ©

MP CONTROL

Integrated Fire Extinguishing System provides 
maximum safety and immediate activation of the 
system in case of fire inside the dryer basket.

FIRE CARE SYSTEM

Easy and intuitive to use, the electronic control of 
the  FAGOR INDUSTRIAL tumbler dryers offers 
a complete control of the process. Even offering 
the possibility to select the required drum speed, 
statistics control, technical menu, alarms, etc.

GREEN 
FLOW 

SYSTEM

iDRY

FC  
SYSTEM

MP
Control

De nieuwe FAGOR INDUSTRIAL 
vochtigheidssensor biedt een nauwkeurige 
regeling van het vocht in het wasgoed. 
Door dit systeem zal de droogcyclus 
automatisch stoppen als de ingestelde 
niveau van restvochtigheid bereikt. Dit 
systeem biedt vele voordelen. Onder andere 
een verlaging van de programmaduur, 
energiebesparing en het vermijden van 
onnodige slijtage van het linnen. Daarnaast 
past het nieuwe droogsysteem automatisch 
de snelheid van de trommel aan afhankelijk 
van de vochtigheidsgraad van de belading. 
Door deze functie beweegt de trommel 
met een snelheid die ervoor zorgt dat 
de luchtvochtigheid optimaal wordt 
verdreven, dus zowel de droogtijd en het 
energieverbruik zullen hierdoor aanzienlijk 
verminderen.

Om de maximale energiebesparing te 
kunnen bereiken hebben we een revolutionair 
recirculatiesysteem ontwikkeld. Een systeem 
waarbij de warme lucht wordt hergebruikt in 
de trommel. Het systeem start trapsgewijs als 
er voldoende restvocht is afgevoerd. Hierdoor 
verlaagt het energieverbruik en tegelijkertijd 
verhogen we de luchtstroom in de trommel. 
Dit nieuwe gepatenteerde systeem bestaat 
uit het reguleren van de hergebruikte 
luchtstroom en start automatisch als de 
luchtvochtigheid de goede balans heeft. 
Het zorgt ervoor dat elke fase van het 
droogproces wordt geoptimaliseerd met als 
resultaat een maximale energiebesparing en 
een vermindering van de tijdsduur van het 
programma.

Geïntegreerd brandblussysteem zorgt 
voor maximale veiligheid en onmiddellijke 
activering van het systeem in geval van 
brand in de trommel van de droger.

De elektronische besturing van de FAGOR 
INDUSTRIELE drogers is zeer eenvoudig in 
gebruik. U kiest het programma en drukt 
op start. De programma’s kunnen geheel 
naar wens worden ingesteld. U heeft de 
volledige controle over het proces. Zo is er de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld de trommel-
snelheid, restvocht, tijdsduur, temperatuur, 
links-, rechtsbeweging, controlestatistieken, 
technische menu, alarmen, etc. te bekijken en 
/ of te veranderen

De nieuwste technologie voor de 
meest veeleisende gebruiker 
The latest features for the most 
demanding users
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AUTOREVERSE DRUM

TOTAL FLOW ©

MIXED FLOW

In de gehele droger zijn de kanalen 
thermisch geïsoleerd, hierdoor blijft 
de warme luchtstroom optimaal benut 
waardoor er een maximaal rendement 
wordt behaald. Ook de gehele 
buitentrommel en de panelen die met 
de luchtstroming in contact komen 
zijn thermisch geïsoleerd. Tevens zijn 
de recirculatieleiding en natuurlijk de 
deur (dubbel glas) thermisch geïsoleerd 
om verlies van warmte naar buiten te 
voorkomen.

The complete circuit of the air-flow has 
been thermally insulated in order to 
optimize the energy to heat the air and 
to maximize the energetic efficiency. The 
drum, the panels in contact with the  
air-flow, the recirculation duct and of 
course the door (double glass), has been 
thermal insulated to avoid any loss of 
heat to the outside.

GEISOLEERDE PANELEN

Alle uitvoeringen zijn uitgerust met een 
links/ rechts bewegende trommel. Hierdoor 
wordt het droogproces efficiënter. De 
kledingstukken zullen hierdoor ook 
gelijkmatiger worden gedroogd, grote 
stukken linnen zullen ook niet verstrengeld 
raken. De links/ rechts beweging wordt 
aangestuurd d.m.v. een frequentieregelaar.

All models offer the reverse turning of 
the drum. This way the drying process is 
more efficient and offers better uniformity 
on the garments drying process, avoiding 
at the same time the tangling of the big 
pieces. The reverse system of the drum 
is done through the inverter in all models.

Het nieuwe “geoptimaliseerde” systeem 
van de gemengde luchtstroming voor 
de Green Evolution Plus drogers. De 
standaard axiale-radiale luchtstroom 
(mixed Flow) wordt aangevuld met 
extra kanalen om de lucht circulatie te 
optimaliseren, hierdoor ontstaan er zeer 
efficiënte droogprogramma’s. Daarnaast 
wordt de hergebruikte lucht opnieuw in de 
machine geblazen direct via de achterzijde 
van de trommel, hierdoor ontstaat er 
een optimale mix van de hergebruikte 
luchtstroom en verse luchtstroom.

Het nieuwe systeem van gemengde 
axiaal-radiale luchtstroming verhoogt de 
efficiëntie van het gehele droogproces 
door de verbetering van de luchtstroom 
in de trommel.

New “optimized“ system of mixed airflow 
for Green Evolution Plus dryers. The 
standard axial-radial airflow (MIxed Flow) 
is complemented with further openings 
to optimize the air circuit and achieving 
a most efficient drying. Besides, the 
re-used air is being reintroduced in the 
machine directly through the back of the 
drum, increasing the mix flow effect.

The new system of mixed axial-radial air-
flow increases the efficiency of the whole 
drying process due to the improvement 
of the air-flow inside the drum.

De trommels van de Green Evolution en 
de Green Evolution Plus modellen zijn 
vervaardigd uit duurzaam roestvrijstaal, 
hierdoor is de trommel van betere 
kwaliteit en duurzamer dan een 
gegalvaniseerde trommel.

The drums of Green Evolution and Green 
Evolution Plus ranges are built in stainless 
steel BA finishing, to have better quality 
and durability.

STAINLESS STEEL DRUM

Insulated 
Panels

Total                   
Flow

Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM

Stainless 
Steel DRUM

De nieuwe trommel perforaties “ soft 
touch ”, zijn beter voor het textiel, 
hierdoor zal de levensduur van de 
kleding veel langer zijn dan bij andere 
merken drogers.

The new drum perforations malle sure the 
liner is gently handled, lengthening the 
garments lifetime.

SOFT TOUCH
SOFT 

TOUCH
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40%

Wasserij / Laundry

De nieuwe lijn Green Evolution 
PLUS drogers is een goed 
voorbeeld van een fabrikant die 
meehelpt om het wereldwijde 
milieubewustzijn naar voren te 
brengen. FAGOR INDUSTRIAL 
leidt hiermee een project met als 
doel om het milieu aandacht te 
geven. Door gebruik te maken 
van de producten van FAGOR 
INDUSTRIAL bent u aldus 
rechtstreeks betrokken bij een 
verantwoord gebruik van energie.
Drogers zijn een van de meest energie verbruikende 
machines in de wasserij, daarom heeft FAGOR 
INDUSTRIAL de Green Evolution PLUS serie gemaakt 
met één van de meest efficiënte droog systemen in de 
wereld. Deze serie zal niet alleen helpen het milieu te 
ontzien, maar helpt u ook uw kosten te verlagen tot wel 
40%.

The new range of Green Evolution 
PLUS dryers is a good example of 
the company’s committment towards 
the global environmental awareness. 
In this sense FAGOR INDUSTRIAL 
heads a project that protects the 
environment and makes the user of 
our products directly involved in a 
responsible use of energy, avoiding 
unnecessary consumption and 
waste.

Knowing that dryers are one of the most energy-
consuming machines in today’s laundries, FAGOR 
INDUSTRIAL has created the Green Evolution PLUS 
range with one of the most efficient drying systems in 
the market. This range will not only help care for the 
environment, but also reduce your costs up to 40%.

De zorg om het milieu
Fagor helpt graag mee
Caring for the environment, 
Fagor’s commitment

Verbeterde energie efficiency
Energy consumption saving
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GREEN FLOW SYSTEM©

Dit systeem hergebruikt de uitgaande luchtstroom, hierdoor is de 
droger zuiniger in gebruik en de programma’s sneller. / Allow to re-use 
the air to increase the energy savings and improve the air flow.

GREEN 
FLOW 

SYSTEM

iDRY©

Vochtigheid sensorsysteem dat naast de standaard functies van dit 
systeem ook de controle van de snelheid van de trommel, aanpast 
naar gelang van de vochtigheidsgraad. / Humidity sensor system 
that besides the standard features of these systems, also include the 
control of the drum speed depending on the degree of moisture.

iDRY

INSULATED PANELS
Volledige isolatie van de machine om het beste rendement te verkrijgen 
/ Complete thermal insulation of the machine to get the best energetic 
efficiency.

Insulated 
Panels

SOFT TOUCH
De nieuwe drum perforaties zorgen ervoor dat er zeer voorzichtig 
wordt omgegaan met het wasgoed, dit voorkomt slijtage en verlengd 
de levensduur van het wasgoed. / The new drum perforations malle 
sure the liner is gently handled, lengthening the garments lifetime.

SOFT 
TOUCH

TOTAL FLOW
Het neiuwe geoptimaliseerde systeem die de luchtstroming optimaal 
benut. / New “optimized” system of mixed airflow.

Total 
Flow

Wasdrogers / Tumble Dryers

Investeren in efficiency 
investeren in de toekomst 
 
De drogers van Fagor zijn uitgevoerd met de meest geavanceerde 
functies die ervoor zorgen dat de droogtijd korter wordt en 
tegelijkertijd een besparing van 40% op de energiekosten realiseren. 
Investeren in kwaliteit en efficiëntie betekent investeren in de toekomst. 
De droger onderscheidt zich o.a. door hoogwaardige functies zoals 
een roestvrijstalen trommel, trommel met links-/ rechts beweging, 
frequentieregelaar, een dubbele lucht stroming (axiaal / radiaal), soft-
touch trommel, extra isolatie.....De energiebesparing is onmiddellijk 
merkbaar. Al deze extra innovatieve oplossingen resulteren in 
een belangrijke afname van de droogtijd en leiden tot belangrijke 
besparingen van de de operationele kosten van de machine. Een 
investering die zich vanzelf dubbel en dwars terug verdient.

Investing in efficiency,  
investing in the future 
 
A wide range of most advanced features to minimize the drying 
time which therefore provides savings of 40% of final energy 
consumption. Because investing in quality and efficiency means 
investing in the future.

When the investment is shown by high quality features like stainless 
steel drum, autoreverse drum action, frequency inverter, double air  
flow axial/radial... the energy saving is immediate. Because all this 
means a very important decrease in drying time and results in 
important savings in the machine’s running costs, this range becomes 
the perfect choice for the modern laundry sector.

Green Evolution Plus
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Autoreverse

DRUM

Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM
Stainless 
Steel DRUM

MP
Control

SOFT 
TOUCH

De perfecte balans tussen kwalitiet en prijs 
 
FAGOR INDUSTRIAL heeft ook een oplossing voor klanten die liever een droger hebben 
zonder alle geavanceerde functies van Green Evolution PLUS. Wilt u een droger met hoge 
prestaties van de beste kwaliteit en sterk uitgevoerd, dan hebben wij voor u het model 
Green Evolution, deze is leverbaar van 11 tot 80 kg.

De modellen worden standaard geleverd met roestvrijstalen trommel en link-rechts 
beweging.  De Green Evolution kan worden geleverd met twee controle versies: 
elektronisch microprocessor MP of Timer (voor degenen die op zoek zijn naar de meest 
eenvoudige en toch robuuste besturing)

The perfect balance 
between quality and price
FAGOR INDUSTRIAL is the ideal range 
for those customers who do not need the 
most advanced features such as in the 
Green Evolution PLUS range, but who are 
looking for high performance, heavy 
duty and high quality tumble dryers. This 
range is available from 11 to 80 kg.

Models are equipped with high quality 
features as standard, and can come 
with two control versions: electronic 
microprocessor MP or Timer (for those 
who look for the most simple and still 
robust).

EIGENSCHAPPEN 
MAIN FEATURES

· Verzinkte Trommel. 
Galvanised steel drum.

· Verzinkte omkasting.  
Galvanised steel panels.

· Dubbele timert. 
Timer Control.

· Trommel met links - rechts beweging.   
Reverse Drum Action.

Eenvoudig en zuinig, met 
dezelfde prestaties en 
robuustheid 
 
Speciaal ontworpen voor klanten die een 
goedkopere droger zoeken, maar wel met het 
behoud van de robuuste kwaliteit. Deze lijn van 
FAGOR INDUSTRIAL is verkrijgbaar in de maten 
11-35 kg. Zelfs bij de goedkope  ECONOMIC-LINE 
leveren wij standaard een link-rechts bewegende 
trommel waardoor dit model dezelfde prestaties 
en kwaliteit van het drogen heeft als de andere 
modellen.

Simple and economical,  
with the same performance 
and robustness 
 
Designed for customers who require a dryer 
cheaper but without giving a rugged, quality. 
Low cost FAGOR INDUSTRIAL range is available in 
sizes from 11 to 35 kg. The entire range is equipped 
with ECONOMIC-LINE Reversing with frequency 
and maintains the same performance and quality of 
drying than other ranges.

Green Evolution

Economic-Line

EIGENSCHAPPEN / MAIN FEATURES
· Panelen uitgevoerd in skinplate met rvs 

uitstraling.. / Panels in grey skinplate, look 
stainless steel.

· Digitale besturing. / Digital Control.

· Roestvrijstalen trommel. / Stainless steel drum.

· Trommel met links - rechts beweging.  / 
Reverse drum action..

OPTIES / OPTIONAL

· Vuldeur met dubbelglas  / Double doorglass.

· Roestvrijstalen panelen / Stainless steel panels.

· iDry systeem ( intelligente restvochtmeting). / 
iDry system.

· FC Systeem (ingebouwd preventief 
blussysteem). / FC System (Integrated Fire 
Extinguishing System).. Digitale besturing/ 

Electronic Control
Timer/ Timer



23 23 

2017

Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM
Stainless 
Steel DRUM

MP
Control

SOFT 
TOUCH

EIGENSCHAPPEN / MAIN FEATURES

· Gebouwd op duurzaamheid, een mix van kracht, 
robuustheid en betrouwbaarheid.. / Built to last, a mix of 
power, robustness and reliability.

· Frequetiebesturing voor een probleemloze aandrijving / 
Frequency Control for a smooth operation.    

· Stoom verwarmde modellen zijn uitgerust 
met een hogedruk heater, geschikt voor stoom 
of thermische olie verwarming, gemaakt van 
roestvrij staal. / Steam models are equipped with 

a high pressure battery, both for steam or thermal oil heating, 
made in stainless steel and ready to work high pressures.

· Alle zijn ook mogelijk met elektrische verwarming. / All 
models can be electric heating.

· Standaard met dubbele luchtstroom ( Axiaal + Radiaal ). / 
Standard double airflow.

· Trommel van 1,2 mm dik RVS. / Stainless steel 1,2mm thick 
drum as standard.

· Digitale besturing, Reverserende trommel. / Digital 
Microprocessor, Reverse Drum Action.

· Aandrijving met V-snaren. / Transmission by means of pulley 
and Poly-V belt.

BESCHIKBAAR OP
GREEN 

EvOLUTION 
PLuS & GREEN 

EvOLUTION
RANGES ONLY

Grote capaciteit wasdrogers
Large capacity tumble dryers

De perfecte balans tussen efficiency en 
laadvermogen 
 
FAGOR INDUSTRIAL’S grootste wasdrogers zijn ook meegegaan met 
de tijd. Laadvermogen betekent winst en efficiëntie en capaciteit 
gaan hand in hand. Deze drogers zijn net zo robuust en betrouwbaar als 
de modellen uit het verleden, maar met meer vermogen en veel lager 
energieverbruik.

Sterk verbeterde efficiëntie en zeer concurrerende prijzen in grote 
productie drogers.

The perfect balance between efficiency  
and capacity 
 
FAGOR INDUSTRIAL largest tumble dryers have also moved with 
the times. When power means profit and efficiency and capacity 
go hand in hand, these dryers are as robust and reliable as the 
past models but with increased power and much lower energy 
consumption.

Highly energetic efficiency and very competitive prices in big 
production dryers.
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Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM
Stainless 
Steel DRUM

MP
Control

SOFT 
TOUCH

Dubbele droger 
Stack dryers
Optimale ruimte beparing 
Fagor dubbele drogers zijn compacte machines, ideaal voor bedrijven 
met weinig ruimte in de wasruimte. Vooral bedacht voor de self-
service sector, maar ook zeer geschikt voor hotels, kleine wasserijen, 
wassalons enz.

Ze zijn voorzien van alle functies uit de GREEN evolutie modellen. De 
twee trommels delen een uitlaatpijp en een elektrische verbinding, 
waardoor de installatie en het onderhoud zeer eenvoudig is .

Optimized space
Fagor double dryers are compact machines, ideal for those laundries 
with little room, especially thought for the self-service sector but 
also available for hotels, small laundries, etc.

Equipped with all features in GREEN EVOLUTION models, the two 
drums share a single exhaust pipe and a single electric connection, 
which makes it a simple installation and maintenance.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Panelen uitgevoerd in skinplate met rvs uitstraling.. / Panels 
in grey skinplate, look stainless steel.

· Digitale besturing. / Digital Control.

· Roestvrijstalen trommel. / Stainless steel drum.

· Trommel met links - rechts beweging.  / Reverse drum 
action.

OPTIES / OPTIONS

· Model voor OPL markt en voor zelfservice in 3 versies, 
centraal bediening, dubbele muntmeter of met enkele 
muntmeter / Model for OPL and for self-service in 3 
versions: Central pay, with double coin meter or only with 
one.

· Roestvrijstalen panelen / Stainless steel panels.
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De nieuwste dubbele drogers 
met twee besturingen. De 
drogers zijn voorzien van 1 
afvoer. Dit vereenvoudigt de 
installatie en het onderhoud.

New stack dryer with two 
controls and tumblers, 
sharing a single connection 
and exhaust, for a simple 
installation and maintenance.

ELECTRONISCHE 
MUNTMETER       
ELECTRONIC COIN-
TOKEN BOX

De drogers kunnnen worden 
uitgevoerd met muntmeters 
die werken met geld of met 
penning/ The device can work 
with coins or with tokens, 
available for most types of 
coins in the world.

CENTRAALBEDIENING 
CENTRAL PAY

De drogers zijn 
uitermate geschikt om 
te werken met een 
centraalbedieningssysteem 
/ Ready to work with any 
external centralised pay 

system

PREPAID KAART 
PREPAID CARD

De drogers kunnen 
ook met een PRE-PAID 
kaart worden uitgerust. 
/ Prepared to work with 
Pre-pay card systems.
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Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM
Stainless 
Steel DRUM

MP
Control

SOFT 
TOUCH

HEAT 
PUMP

Warmtepomp 
Heat Pump

iDRY

De Meest Efficiënte Technologie 
 
Fagor presenteert u de nieuwe generatie “High Efficiency” wasdrogers 
met de grootste energiebesparing. De nieuwe warmtepomp wasdrogers 
van Fagor zijn een nieuwe revolutie als het gaat om energiezuinig 
drogen, aangezien de drogers maar liefst 60% zuiniger zijn dan normale 
wasdrogers.De technologie van de warmtepompdroger maakt deze ook 
ideaal voor locaties waarbij u geen luchtafvoer kan monteren. Ook voor 
de self-service sector zijn deze droogkasten beschikbaar, de installatie 
is uitermate eenvoudig.

Het assortiment bestaat uit drie modellen: SR-11 HE, SR-16 HE en SR-
23 HE.

Efficient technology  
 
Fagor presents their range of “High Efficiency” tumble dryers with the 
greatest energy savings. The new Heat Pump tumble dryers represent  
a revolution as they offer around a 60% of energy saving.

Their technology makes them also ideal to be installed in places without 
access to the exterior of the building, also for the self-service sector, and 
their design simplifies considerably their installation.

The range consists of three models: SR-11 HE, SR-16 HE and 
SR-23 HE.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Panelen uitgevoerd in skinplate met rvs uitstraling. / 
Panels in grey skinplate, look stainless steel.

· Digitale besturing / Digital Control.

· Trommel in roestvrijstaal uitgevoerd. / Stainless steel drum.

· Trommel met links-rechtsbeweging. / Reverse drum action.

· Nieuwe grote filterlade voor stoffilter / New big drawer for 
the lint filter.

· 100% hergebruikte lucht / 100% recovered air

· Geen luchtafvoer nodig. / No need of exhaust installation

· Energie besparing van 50 tot  75% . / Electric consumption 
reduced in 50 to 75%.

· iDry systeem ( intelligente restvochtmeting). / iDry system.

· FC Systeem (ingebouwd preventief blussysteem). / FC 
System (Integrated Fire Extinguishing System).

Hetelucht / Hot Air

Elementen/ Heating elements

Koude lucht / Cold Air

Verdamper / Heating

Condensor / Condenser

Vochtige lucht / Moist air

Condenswater / Condensed water outlet

Energie besparing
Energy consumption saving
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Mixed 
Flow

Autoreverse

DRUM
Stainless 
Steel DRUM

MP
Control

SOFT 
TOUCH

FAGOR INDUSTRIELE wasdrogers met 
een capacaciteit van 11 t/m 35 kg zijn 
uitermate geschikt voor de zelf service 
wassalons.
Zowel de Green Evolution PLUS als de Green Evolution modellen 
kunnen gebruikt worden als zelf service modellen. De zelf service 
modellen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd voor munt, 
centraalbedieningspaneel of prepaid kaart systeem.

FAGOR INDUSTRIAL tumble dryers 
between model SR 11 and SR 35 kg are 
specially designed for the Self-Service 
sector.
Both Green Evolution PLUS and Green Evolution models, taking the 
digital control MP, can be acquired in Self-Service versions. The Self-
service version can easily be adapted to the several options: coiner, 
central pay or prepaid card system.

EIGENSCHAPPEN/ FEATURES

· Panelen uitgevoerd in skinplate met rvs uitstraling. / 
Panels in grey skinplate, look stainless steel.

· Digitale besturing / Digital Control.

· Trommel in roestvrijstaal uitgevoerd. / Stainless steel drum.

· Trommel met links-rechtsbeweging. / Reverse drum action.

· Nieuwe grote filterlade voor stoffilter / New big drawer for 
the lint filter.

· 3 droogprogramma’s (laag, medium en hoge temperatuur) 
/ 3 drying programs ( low, medium, high)

· Configuratie menu is niet vrij toegankelijk/ Locked access 
to the configuration menú

· Groot blauw display met witte LEDS, duidelijk afleesbaar/ 
Big blue display and White leds for an easy reading.

ELECTRONISCHE MUNTMETER           

ELECTRONIC COIN-TOKEN BOX

De drogers kunnnen uitgerust worden met 
muntmeters die werken met geld of met penning/ 
The device can work with coins or with tokens, 
available for most types of coins in the world.

CENTRAALBEDIENING 
CENTRAL PAY

De drogers zijn uitermate geschikt om te werken 
met een centraalbedieningssysteem / Ready to work 
with any external centralised pay system.

PREPAID KAART 
PREPAID CARD
De drogers kunnen ook met een PRE-PAID kaart 
worden uitgerust. / 
Prepared to work with Pre-pay card systems.

OPTIES / OPTIONS

· iDry systeem ( intelligente restvochtmeting). / iDry system.

· FC Systeem (ingebouwd preventief blussysteem). / FC 
System (Integrated Fire Extinguishing System).
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UNIT. SR/SC-11 SR/SC-16 SR/SC-23 SR/SC-28 SR/SC-35 SR-45 SR-60 SR-80 SR-2-11 SR-2-16

CAPACITEIT/ CAPACITY

LAAdvERmOGEN 1/18 - CAPACITY 1/18 kg 12 18 26 31 37 50 67 83 23 37

LAAdvERmOGEN 1/22 - CAPACITY 1/22 kg 10 15 21 25 30 41 55 68 19 30

PROduCTIE PER uuR EvOLuTION PLuS - HOuRLY OuTPuT GREEN EvOLuTION PLuS kg/h 27 43 60 72 86 117 156 195 - -

PROduCTIE PER uuR GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE kg/h 21 33 46 55 66 90 120 150 34 53

HOuRLY OuTPuT GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE l/h 14,17 22,4 35,1 44,6 44,6 60,6 81,2 99,7 - -

RESTvOCHT CAPACITEIT GREEN EvOLuTION PLuS l/h 10,9 17,2 23,9 28,6 34,3 46,6 62,5 76,7 17,5 27,4

TROMMEL / dRum

Ø TROmmEL  - drum Ø mm 750 750 855 947 947 1225 1225 1225 750 750

Ø vuLdEuR - door Ø mm 574 574 574 802 802 802 802 802 574 574

mIddELPuNT vuLdEuR - door center height mm 976 976 1030 1040 1040 1275 1275 1275 547/1522 547/1522

HOOGTE ONdERKANT vuLdEuR - Load hoLe bottom height mm 689 689 743 640 640 874 874 874 260/1235 260/1235

TROmmELdIEPTE - drum Length mm 475 746 800 780 936 760 1020 1252 475 746

TROmmELvOLumEN - drum VoLume l 210 330 460 550 660 896 1202 1500 210 330

EIGENSCHAPPEN / FEATuRES

GREEN FLOW SYSTEEm

GREEN EvOLuTION PLuS STD STD STD STD STD STD STD STD - -

GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE / STACK 
dRYER NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

idRY (RESTvOCHTmETING) - HumIdI-
TY PRObE / mOISTuRE CONTROL)

GREEN EvOLuTION PLuS STD STD STD STD STD STD STD STD - -

GREEN EvOLuTION / STACK dRYER OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT. OPT.

GEISOLEERdE PANELEN - INSuLATEd 
PANELS

GREEN EvOLuTION PLuS STD STD STD STD STD STD STD STD - -

GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE / STACK 
dRYER NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TOTAL FLOW GREEN EvOLuTION PLuS STD STD STD STD STD STD STD STD - -

mIXEd FLOW  
(AXIAL-RAdIAL)

GREEN EvOLuTION / STACK dRYER STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

ECONOmIC-LINE NO NO NO NO NO - - - - -

LINKS / RECHTS bEWEGING ALLE mOdELLEN / aLL ranges STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

RvS TROmmEL - STAINLESS STEEL 
dRum

GREEN EvOLuTION PLuS / GREEN EvOLuTION / 
STACK dRYER STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

ECONOmIC-LINE NO NO NO NO NO - - - - -

SOFT TOuCH

GREEN EvOLuTION PLuS /  
GREEN EvOLuTION / STACK dRYER STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

ECONOmIC LINE NO NO NO NO NO - - - - -

bESTuRING - CONTROL

GREEN EvOLuTION PLuS MP MP MP MP MP MP MP MP - -

GREEN EvOLuTION / STACK dRYER MP/TIMER MP/TIMER MP/TIMER MP/TIMER MP/TIMER MP MP MP MP MP

ECONOmIC-LINE TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER - - - - -

FC SYSTEm (IINGEbOuWdE bRAN-
dbLuSSER)
(integrated Fire extinguishing 
syst.)

GREEN EvOLuTION PLuS STD STD STD STD STD STD STD STD - -

GREEN EvOLuTION OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP OPT-MP - -

ECONOmIC-LINE / STACK dRYER NO NO NO NO NO - - - OPT. OPT.

Technische gegevens
Technical data
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UNIT. SR/SC-11 SR/SC-16 SR/SC-23 SR/SC-28 SR/SC-35 SR-45 SR-60 SR-80 SR-2-11 SR-2-16

VERMOGENS/ POWER

AANdRIjFmOTOR 
drum motor poWer

kW 0,25 0,25 0,37 0,55 0,55 0,75 1,1 1,5 0,25 x 2 0,25 x 2

vENTILATORmOTOR GREEN EvOLuTION PLuS 
Fan motor poWer green eVoLution pLus

kW 0,55 055 0,75 0,75 0,75 2,2 2,2 2,2 - -

vENTILATORmOTOR GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE 
Fan motor poWer green eVoLution / economic-Line

kW 0,25 0,25 0,55 0,55 0,55 1,1 1,1 1,1 0,25 x 2 0,25 x 2

ELEKTRISCH  vERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN) GREEN EvOLuTION PLuS 
eLectric heating (instaLLed poWer) green eVoLution pLus

kW 12,85 18,85 25,17 31,35 37,35 57 75,35 75,75 - -

ELEKTRISCH  vERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN)  
eLectricaL heating (poWer instaLLed)

kW 12,55 18,55 24,97 31,15 37,15 55,9 74,25 74,65 25,1 25,1

ELEKTRISCH  vERWARmd (ELEmENTEN) GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE  
eLectric heating (poWer instaLLed) green eVoLution / economic-Line

kW 12 18 24 30 36 54 72 72 12 x 2 12 x 2

GASbRANdER IN KW 
gas heating (instaLLed poWer) in KW

kW 20,51 20,51 31 41 41 60 90 120 12 x 2 12 x 2

GASvERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN ELEKTRISCH vERmOGEN) GREEN EvOLuTION 
PLuS 
gas heating (instaLLed eL. poWer ) green eVoLution pLus

kW 0,85 0,85 1,17 1,35 1,35 3 3,35 3,75 - -

GASvERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN ELEKTRISCH vERmOGEN) GREEN EvOLuTION 
/ ECONOmIC-LINE gas heating (instaLLed eL. poWer ) green eVoLution / 
economic-Line

kW 0,55 0,55 0,97 1,15 1,15 1,9 2,25 2,65 1,1 1,1

STOOmvERWARmd (STOOmHEATER IN KW) 
steam heating (steam poWer KW)

kW 30 30 49,2 50,1 50,1 91,3 128 128 - -

STOOmvERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN ELEKTRISCH vERmOGEN)  GREEN 
EvOLuTION PLuS 
steam heating (eL. poWer instaLLed) green eVoLution pLus

kW 0,85 0,85 1,17 1,35 1,35 3 3,35 3,75 - -

STOOmvERWARmd (TOTAAL OPGENOmEN ELEKTRISCH vERmOGEN)  GREEN 
EvOLuTION 
steam heating (eL. poWer instaLLed)  green eVoLution

kW 0,55 0,55 0,97 1,15 1,15 1,9 2,25 2,65 - -

AFMETINGEN/ dImENSIONS

bREEdTE mACHINE - Width Without pacKing mm 785 785 890 985 985 1270 1270 1270 785 785

dIEPTE mACHINE- depth Without pacKing mm 840 1100 1245 1054 1210 1085 1345 1577 955 1225

HOOGTE mACHINE- height Without pacKing mm 1694 1694 1812 1946 1946 2380 2380 2380 1980 1980

HOOGTE ZONdER HEATER ONvERPAKT - height Without heating battery mm - - - - - 1950 1950 1950 - -

bREEdTE vERPAKKING - gross Width mm 865 865 970 1065 1065 1330 1330 1330 865 865

dIEPTE vERPAKKING - gross depth mm 940 1210 1345 1154 1310 1185 1445 1677 1055 1325

HOOGTE vERPAKKING - gross height mm 1840 1840 1940 2080 2080 2085 2085 2085 2126 2126

NETTO GEWICHT  - net Weight kg 172 187 210 230 260 395 529 657 260 290

bRuTTO GEWICHT  - gross Weight kg 180 200 230 260 285 430 575 715 268 303

OVERIGE/ OTHERS

LuCHTSTROOm GREEN EvOLuTION PLuS - Fan air FLoW green eVoLution pLus m3/h 1200 1200 1500 1500 1500 4500 4500 4500 - -

LuCHTSTROOm GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE
Fan air FLoW green eVoLution / economic-Line

m3/h 850 850 1200 1200 1200 3000 3000 3000 500X2 500X2

Ø AFvOER- Ø Fume exhaust mm 200 200 200 200 200 300 300 300 200 200

GELuIdSNIvEAu - noise LeVeL
GREEN EvOLuTION PLuS / GREEN EvOLuTION / ECONOmIC-LINE

dB 64 64 65 65 65 67 67 67 64 64

STD: Standaard / Standard
OPT.: Optioneel /Optional
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Muurmangel
Wall roller ironers 

Strijksingelmangel 
Rol 350mm
Wall flatwork ironers 

Strijksingelmangel 
Rol 500mm
Wall flatwork ironers 

STRIJKSINGELMANGEL - WALL FLATWORK IRONERS  ø 200 & 325

ROLDIAMETER (mm) 
ROLL DIAMETRE (mm)

VERWARMING
HEATING

ROLBREEDTE (mm) · ROLL LENGTH (mm)

1400 1600 2000

200 ELEKTRISCH / ELECTRIC PSE-20/140 MP - -

325 ELEKTRISCH OF GAS / ELECTRIC, GAS PS-35/140 MP PS-35/160 MP PS-35/200 MP

MUURMANGELS - WALL ROLLER IRONERS

ROLDIAMETER (mm) 
ROLL dIAmETRE (mm)

VERWARMING
HEATING

Strijkbreedte (mm) · ROLL LENGTH (mm)

1000 1200 1400

180 ELEKTRISCH / ELECTRIC PE-18/100 M PE-18/120 M -

250 ELEKTRISCH / ELECTRIC PE-25/100 M PE-25/120 M PE-25/140 M

STRIJKSINGELMANGEL - WALL FLATWORK IRONERS  ø 500

ROLDIAMETER (mm) 
ROLL dIAmETRE (mm)

VERWARMING
HEATING

WALZENLÄNGE (mm) · ROLL LENGTH (mm)

2000 2600 3300

500
ELEKTRISCH, GAS, STOOM /  

ELECTRIC, GAS, STEAm
PS-50/200 MP PS-50/260 MP PS-50/330 MP

NEW!
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FAGOR INDUSTRIAL presents a wide 
range of mural flatwork ironers, a perfect 
and innovative solution for the ironing or 
drying and ironing of the flatwork, for all 
type of customers.
Fagor  ironers are conceived to offer the best performance and 
productivity with noticeable energetic efficiency and time-saving. Their 
easy operation makes the maintenance costs almost non-existent.

The ironing quality from Fagor machines is well known by the users and 
considered one of the strong points.

Breed scala van compacte 
muurmangels, geschikt voor iedere 
bedrijfstak 
Wide range of compact machines  
for all type of business

FAGOR INDUSTRIAL presenteert een 
breed scala aan muurmangels, een 
perfecte en innovatieve oplossing voor 
het strijken en drogen van uw tafellinnen 
of beddegoed, voor alle soorten klanten.
Fagor strijkmangels zijngemaakt om de beste prestaties en 
productiviteit te behalen met een opvallende energie efficiëntie en 
tijdsbesparing. De eenvoudige bediening maakt de onderhoudskosten 
bijna nihil.

De strijkkwaliteit van de Fagor mangel staat goed bekend bij zijn 
gebruikers en wordt beschouwd als een van de sterke punten.
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Specially designed for the restaurant and 
small production area
User-friendly, reliable, robust and not expensive. The new range of 
mural ironers is the ideal choice for those laundries which do not have a 
big output but where the investment point matters. Its easy use makes 
them perfect to iron the flatwork from restaurants, small hotels, youth 
hostels, etc.

Electrically heated, there are two versions, diameter 180 and 250mm. 
The linen needs the previous drying in a tumbler to get the moisture of 
20-25% which will provide the optimum ironing results. Their simple 
mechanism makes them reliable and long-lasting, being the cheapest 
option for the smaller laundries.

These machines are small in dimensions and mural, so they can be 
placed in a reduced space, with hardly installation as they  do not have 
air exhaust or connections except the electric supply.

OPTIES / OPTIONS

· Nomex rolbekleding om te kunnen strijken tot wel 190 ºC / 
Possibility to work at hiegher temperatures, up to 190ºC, 
with NOMEX padding.

Zeer geschikt voor restaurants en de 
kleine wasserij
Eenvoudig,  bedrijfszeker, robuust en niet duur.  De nieuwe reeks 
kleine muurmangels is de ideale keuze voor diegene die geen groot 
volume verwerken en goedkopere mangel zoeken. Het gebruiksgemak 
maakt ze de perfect keuze voor het tafellinnen of beddegoed van 
restaurants, kleine hotels, jeugdherbergen, etc. 

De kleine muurmangels zijn elektrisch verwarmd en verkrijgbaar in twee 
versies met een roldiameter van 180 en 250 mm. Het voordrogen in een 
wasdroger tot een restvochtigheid van 20-25% zorgt voor een optimaal 
strijk resultaat. Het eenvoudige mechanisme maakt deze mangels 
betrouwbaar en zorgt voor een zeer lange levensduur. De goedkoopste 
optie voor de kleinere wasserijen.

Deze machines zijn klein in afmetingen en kunnen tegen de muur 
worden geplaatst, zodat ze in een beperkte ruimte kunnen worden 
geplaatst, met nauwelijks installatiekosten omdat zij geen luchtafvoer 
hebben of andere aansluitpunten anders dan de elektrische voeding.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vooringave en retour van het strijkgoed.  / Front feed and 
return.

· Panelen van RVS en gepoedercoat. / Panels in stainless 
steel and painted steel.

· Strijkrol breedte van 1000 tot 1400 mm en een diameter 
tussen 180 en 250 mm. / Roll dimensions: from 1000 to 
1400 mm wide and diameter from 180 to 250 mm.

· Elektronische besturing. / Electronic microprocessor to 
control the temperature. 

· Elektrische verwarming. / Electric heating.

· Standaard met katoenen rolbekleding. / Roll covered in 
polyester and cotton felt.

Muurmangels 
Wall roller ironers

Strijken
Ironing
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MAINTENANCE CARE
Een eenvoudig maar betrouwbaar ontwerp 
met gemakkelijk toegankelijke mechanische 
onderdelen van topkwaliteit.

A simple but reliable design with easy-to-
access mechanical parts and top quality 
components.

STAINLESS STEEL DESIGN
Panelen in roestvrij staal geven een betere 
kwaliteit en een elegante uitstraling.

Panels in Stainless Steel which provides 
better quality and an elegant look.

MP ELECTRONIC CONTROL
Gebruiksvriendelijk en intuïtief, de 
elektronische besturing maakt de selectie 
van snelheid en temperatuur van de wals 
eenvoudig. Voor een optimaal strijkresultaat

Easy to use and intuitive, the electronic 
control allows the selection of the speed and 
temperature of the roll for an optimal ironing.

CHROMED ROLL
Optionele verchroomde rol voor betere 
prestaties en een langere levensduur 

Optional chromed roll for a better 
performance and longer life.

SMART SYSTEM
Vochtigheid controle die de rolsnelheid 
aanpast, afhankelijk van de vochtigheid van het 
wasgoed.

Humidity control which adapts the roll speed 
depending on the moisture of the flatwork.

RADIANT BURNER
Voor efficenter strijken.

For a more efficient ironing.

OPTIONEEL / OPTIONALS

HIGH-TECH ROLL
High Performance stalenroll.

High performance steel ironing roll.

INVERTER
Frequentieregelaar mogelijk op alle modellen.

Frequency control in all models.

Maintenance 

CARE

STAINLESS

STEEL
DESIGN

MP
ELECTRONIC
CONTROL

INvERTER

HIGH- 
TECH 
ROLL

Chromed
ROLL

SMART
SYSTEM

RADIANT
BURNER

DE NIEUWSTE FUNCTIES EN 
TECHNOLOgIE STAAN TOT UW DIENST
The latest features and technology  
at your service  
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New concept in improving and speeding 
up the flatwork drying and ironing 
process
The range of flatwork ironers with rolls from 200, 325 and 500mm is 
perfect for those small and medium sized laundries which need an 
optimum ironing quality with minimum operation and maintenance 
costs.

The ironing output (between 10 and 120 kg/h, depending on model) 
and the heating types (electric, gas, steam) makes them flexible to 
adapt to the different needs of the customers.

Their renovated design is now more ergonomic and reduces the drying 
and ironing times of the flat linen to the minimum. Their easy operation 
makes the maintenance costs almost non-existent.

The possibility to work exclusively from the front for both the feeding 
and collection of the linen, offers space saving for its installation and 
operation.

Maintenance 

CARE
MP

ELECTRONIC
CONTROL

INvERTER
HIGH- 
TECH 
ROLL

Het verbeteren en versnellen van het 
strijk- en droogproces vormde de basis 
voor dit concept
De nieuwe modellen, verkrijgbaar met roldiameters van 200, 325 
en 500 mm, zijn perfect voor de kleine en middelgrote wasserijen 
die een optimale strijkkwaliteit met een minimum aan exploitatie- en 
onderhoudskosten willen combineren.

Met een capaciteit tussen de 10 en 120 kg / h, afhankelijk van het model 
en soorten verwarming (elektrisch, gas, stoom) zorgt ervoor dat er altijd 
een geschikt model is voor iedere type klant.

Het ontwerp is zeer duurzaam en vermindert de droog- en strijktijd van 
uw mangelgoed tot een minimum. Het eenvoudige ontwerp maakt de 
onderhoudskosten verwaarloosbaar.

De mogelijkheid om uitsluitend te werken vanaf de voorzijde, zowel 
voor het invoeren als het uitvoeren van het mangelgoed, biedt ruimte-
besparing voor de installatie en bediening.

Strijksingelmangel
Wall flatwork ironers

Strijksingelmangel ø 200 
Wall flatwork ironers ø 200
De mangel PSE 20/140 MP is het kleinste model 
die het mangelgoed droogt en mangelt. Ideaal voor 
kleine ruimtes.

PSE 20/140 MP Is the smallest model which can 
dry-iron the flatwork, ideal for reduced spaces.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vooringave en retour van het strijkgoed.. / Front feed and 
return.

· Rolbreedte van 1,4 Meter met een diameter van 200 mm. / 
Roll dimensions 1,4 m. wide, and diametre 200 mm.

· Frequentieregelaar voor traploze snelheidsregeling. / 
Frequency Inverter for the ironing speed control.

· Uitgevoerd in poedergecoat staal. / Panels in painted steel.

· Nomex ingave en strijkbanden voor eenvoudige werking en 
top kwaliteit  met een lange levensduur. / Nomex feeding 
and ironing belts for an easy operation, top ironing quality 
and long-lasting belts.

· Elektronische besturing. (Besturing van de snelheid en 
temperatuur, Automatische uitschakeling). / Electronic 
microprocessor (speed and temperature control).

· Elektrische verwarming. / Electric heating.

Strijken
Ironing

Drogen
Drying
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Fagor flatwork ironers Ø 325mm is 
ideal for those small and médium sized 
laundries which need an optimum ironing 
quality with minimum operation and 
maintenance costs.
The ironing output (between 10 and 40 kg/hour depending on the 
model) and their heating types (electric and gas) makes them flexible to 
adapt to the different customer needs.

EASY
maintenance

STAINLESS

STEEL
DESIGN

INvERTER

Chromed
ROLL

SMART
SYSTEM

RADIANT
BURNER

MP
ELECTRONIC
CONTROL

HIGH- 
TECH 
ROLL

Fagor Strijksingelmangels Ø 325 mm 
zijn ideaal voor die kleine en middelgrote 
wasserijen die een optimale strijkkwaliteit 
met een minimum aan exploitatie- en 
onderhoudskosten willen combineren.
Doordat de mangels leverbaar zijn met een capaciteit van 
10kg/h - 40kg/h afhankelijk van het type en verwarming ( gas of 
electrisch), maakt deze mangels bijzonder geschikt voor iedere 
bedrijfstoepassing.

Strijksingelmangel ø 325 
Wall flatwork ironers ø 325

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vooringave en retour van het strijkgoed. / Front feed and return.

· Rolbreedte van 1,4 tot 2,0 meter met een diameter van 325 mm. / Roll 
dimensions from 1,4 m. to 2,0 m. wide, and diametre 325 mm.

· Frequentieregelaar voor traploze snelheidsregeling. / Frequency Inverter for the 
ironing speed control.

· Panelen van RVS en poedercoatedstaal. / Panels in Stainless Steel and painted 
steel.

· Zeer krachtige afzuiger. / Powerful exhaust system.

· Nomex ingave en strijkbanden voor eenvoudige werking en top kwaliteit  met een 
lange levensduur. / Nomex feeding and ironing belts for an easy Operation, top 
ironing quality and long-lasting belts.

· Elektronische besturing. (Besturing van de snelheid en temperatuur, 
automatische uitschakeling). / Electronic microprocessor (speed and 
temperature control).

· Keuze uit elektrisch of gasverwarmd. / Electric and gas heating.

· Nieuw model met duurzame stralingsbrander ( vermindert het gasverbruik met 25 
%). / New gas model with radiant burner (25% production increase).

OPTIES / OPTIONS

· Intelligent System, Restvochtcontrole. / Smart system, moisture control.

· Verchroomde rol voor betere prestaties en een langere levensduur. / 
Chromed cylinder, better performance and longer life.

· Terugdraaiende rol. / Reverse roll rotation.

Strijken
Ironing

Drogen
Drying

Mangels / Ironing and folding
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This range has been updated 
with new roll dimensions to 
offer a higher performance  
and versatility, with roll lengths 
of 2, 2,6 and 3,3m.

Chromed
ROLL

SMART
SYSTEM

RADIANT
BURNER

Maintenance 

CARE
STAINLESS

STEEL
DESIGN

MP
ELECTRONIC
CONTROL

INvERTER
HIGH- 
TECH 
ROLL

Deze vernieuwde serie 
is voorzien met nieuwe 
roldiameters om nog hogere 
prestaties te leveren. Leverbaar 
in 3 verschillende rollengtes van 
2,0m, 2,,6m en 3,3 meter.

EIGENSCHAPPEN / FEATURES

· Vooringave en retour van het strijkgoed. / Front feed and 
return.

· Rollengte van  2,0 tot 3,3 meter met een diameter van 500 
mm. / Roll dimensions from 2,0 m. to 3,3 m. wide, and 
diametre 500 mm.

· Frequentieregelaar voor traploze snelheidsregeling. / 
Frequency Inverter for the ironing speed control.

· Panelen van RVS en poedercoatedstaal. / Panels in 
Stainless Steel and painted steel.

· Zeer krachtige afzuiger. / Powerful exhaust system.

· Nomex ingave en strijkbanden voor eenvoudige werking en 
top kwaliteit  met een lange levensduur. / Nomex feeding 
and ironing belts for an easy Operation, top ironing quality 
and long-lasting belts.

· Elektronische besturing. (Besturing van de snelheid en 
temperatuur, automatische uitschakeling). / Electronic 
microprocessor (speed and temperature control).

· Keuze uit elektrisch, stoom of gas verwarming. / Electric, 
steam and gas heating.

· Nieuw model met duurzame stralingsbrander (Vermindert 
het gasverbruik met 25 %). / New gas model with radiant 
burner (25% production increase).

OPTIES / OPTIONS

· Intelligentie System, Vochtigheidcontrole. / Smart system, 
moisture control.

· Chromenrol voor een betere productie en langere 
levensduur. / Chromed cylinder, better performance and 
longer life.

· Terugloop van de rol. / Reverse roll rotation.

Strijksingelmangel ø 500
Wall flatwork ironers ø 500

Strijken
Ironing

Drogen
Drying
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MUURMANGELS- WALL ROLLER IRONERS PE-18/100 M PE-18/120 M PE-25/100 M PE-25/120 M PE-25/140 M

ALLGEMENE DATA - GENERAL dETAILS

CAPACITEIT bIj 20-25 % RESTvOCHT
theoricaL production 20-25% humidity

kg/h 15 20 30 35 40

Ø ROL 
Ø roLL

mm 180 180 250 250 250

WERKbREEdTE 
WorKing Wigth

mm 1000 1200 1000 1200 1400

INvOERHOOGTE
height FLoor-Feeding

mm 900 900 900 900 900

SNELHEId 
WorKing speed

m/min 2,02 2,02 4,2 4,2 4,2

ELEKTRONISCHE bESTuRING 
eLectronic controL

Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes

AANdRuKKEN STRIjKmuLdE  
bed LiFting

Manual Manual Auto Auto Auto

VERMOGEN - POWER

vERWARmING  - heating poWer kw 3,3 4 4,95 6 7

AANdRIjFmOTOR - roLLer motor poWer kW 0,03 0,03 0,18 0,18 0,18

TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN  - totaL eLectric 
poWer

kW 3,33 4,03 5,13 6,18 7,18

AFMETINGEN - dImENSIONS

bREEdTE - Width mm 1286 1486 1400 1600 1800

dIEPTE- depth mm 430 430 445 445 445

HOOGTE - height mm 970 970 1005 1005 1005

GEWICHT - Weight kg 91 93 89 101 108

vOLumE - VoLume m3 0,54 0,62 0,63 0,72 0,81

AFMETINGEN VERPAKT- dImENSIONS WITH PACKAGING

bREEdTE - Width mm 1450 1650 1450 1650 1900

dIEPTE- depth mm 450 450 450 450 500

HOOGTE - height mm 1140 1140 1140 1140 1140

GEWICHT - Weight kg 104 108 107 116 126

vOLumE - VoLume m3 0,74 0,85 0,74 0,85 1,08

OVERIG - OTHERS

GELuIdSNIvEAu - noise LeVeL dB 45 45 55 55 55

Technische gegevens
Technical data
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MUURSINGELMANGELS - WALL FLATWORK IRONERS
PS-20/ 

140
PS-35/ 

140
PS-35/ 

160
PS-35/ 

200
PS-50/ 

200
PS-50/ 

260
PS-50/ 

330

ALLGEMENE DATA - GENERAL dETAILS

THEORETISCHE CAPACITEIT bIj 45 % RESTvOCHT
theoricaL production humidity 45% humidity

kg/h * 12-14 10-20 20-30 30-40 50-70 60-80 80-120

Ø ROL - Ø  roLL mm 200 325 325 325 500 500 500

WERKbREEdTE - WorKing Wigth mm 1400 1400 1600 2000 2000 2600 3300

INvOERHOOGTE
height FLoor-Feeding

mm 990 990 990 990 1023 1023 1023

SNELHEId - WorKing speed m/min 1-5 1-6,5 1-6,5 1-6,5 1-8 1-8 1-8

ELEKTRONISCHE bESTuRING - eLectronic controL Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes Ja / Yes

PROGRAmmA’S- programmes Nº 7 7 7 7 7 7 7

VERMOGEN- POWER

ELEKTR.
eLectric

vERWARmING  
heating poWer

kw 10,5 12 16,2 21 31,5 40,5 54

TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN 
totaL eLectric poWer

kw 10,84 12,37 16,57 21,49 32,12 41,37 54,87

GAS 
gas

vERWARmING  
heating poWer

kw - 14 22,5 30 40 55 69

TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN  
totaL eLectric poWer

kw - 0,37 0,37 0,49 0,87 0,87 0,87

STOOm
steam

vERWARmING  
heating poWer

kw - - - - 50 67 85

TOTAAL OPGENOmEN vERmOGEN 
totaL eLectric poWer

kw - - - - 0,62 0,87 0,87

vERmOGEN AANdRIjFmOTOR - roLLer motor poWer kw 0,25 0,25 0,25 0,25 0,37 0,37 0,37

vERmOGEN vENTILATOR - Fun motor poWer kw 0,09 0,12 0,12 0,12 (x2) 0,25 (x2) 0,25 (x2) 0,25 (x2)

AANSLUITINGEN - CONNECTIONS

Ø GAS - Ø gas inLet BSP - 1/2” 1/2” 1/2” 1” 1” 1”

Ø STOOm - Ø steam inLet BSP - - - - 3/4” 3/4” 3/4”

Ø CONdENSAAT ( STOOm vERWARmd )- Ø condensed (steam 
mod.)

BSP - - - - 1/2” 1/2” 1/2”

AFMETINGEN- dImENSIONS

bREEdTE - Width mm 1878 1960 2210 2560 2810 3410 4110

dIEPTE - depth mm 444 644 644 644 836 (956)** 836 (956)** 836 (956)**

HOOGTE - height mm 1335 1107 1107 1107 1190 1190 1190

GEWICHT - Weight Kg 180 300 355 428 925 1200 1436

vOLumE - VoLume m3 1,11 1,40 1,58 1,83 3,20 3,88 4,68

AFMETINGEN VERPAKT - dImENSIONS WITH PACKAGING

bREEdTE - Width mm 2100 2340 2340 2740 3010 3610 4310

dIEPTE - depth mm 770 770 770 770 1150 1150 1150

HOOGTE - height mm 1570 1400 1400 1400 1500 1500 1500

GEWICHT - Weight kg 220 335 375 435 974 1270 1475

vOLumE - VoLume m3 2,54 2,52 2,52 3,00 5,19 6,23 7,43

OVERIG - OTHERS

AANTAL AFvOEREN - nº Fume outLet Nº 1 1 (2 gas) 1 (2 gas) 2 1 (2 gas) 2 2

Ø AFvOER - Ø Fume outLet mm 56 98 98 98 153 153 153

LuCHTSTROOm  - air FLoW m3/h 120 500 500 1000 600  
(1200 gas) 1200 1200

GELuIdSNIvEAu  - noise LeVeL dB 55 60 60 63 60 65 65

* Alleen voor model PL. / Only for the PL models.
** Afmeting met opvangbakken. / Dimensions with trays. 
*** Afmeting met afzuigmotor. / Dimensions including fan motor.

Mangels / Ironing and folding
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