
LM 8 - 11 - 14 - 18 - 23
LM 30 - 40 - 55 - 70 - 85

MAGAS FORDULATSZÁMÚ 
MOSÓ-CSAVARÓ GÉPEK

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

ERGONÓMIA
GAZDASÁGOSSÁG 

FELHASZNÁLÓ BARÁT
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LM MODELL
EGYSZERŰSÉG 
SOKOLDALÚSÁG 
TÁVOLI ASSZISZTENCIA
A magas fordulatszámú LM IMESA mosó-csavaró gépek a 
legnagyobb termelékenységű csúcs modellek.

Az LM modellek széleskörű megoldást nyújtanak minden 
mosási feladatra.

Precíz kialakítás
 Magas hatékonyságú tisztítás

 Legmodernebb technológia

24 HÓNAP GARANCIA

100% VEVŐI MEGELÉGEDETTSÉG!
GSM távoli segítségnyújtás: valós idejű 
távvezérlés, mely  szoftver firssítést, ciklus vezérlést és 
diganosztikai lehetőséget tesz elérhetővé.

USB csatlakozás

Színes érintő képernyő: 
a piac legjobb kezelői felülete.

PBS rendszer: az ÚJ LENGÉSCSILLAPÍTÓ 
RENDSZER biztosítja a gép tökéletes egyensúlyát 
még  részleges töltet esetén is

Motorizált ajtó zárás: program indításakor 
automatikusan bezárja az ajtót a kezelő biztonsága 
érdekében.
A burkolatok és a dob AISI 304 rozsdamentes 
acél kialakításúak.
Ergonomikus kezelő panel
30° vagy 45°-ban döntött a könnyebb használat 
érdekben
Meleg és hideg víz keverés:
rövidebb felfűtési fázis érdekében
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Alsó burkolat
A lengéscsillapítók és a leeresztő szelep egyszerű 
cseréje, karbantartása érdekében

Új lengéscsillapító rendszer
Függőleges és vízszintes 
lengécsillapítók a maximális stabilitásért 
és zajcsökkentésért

LM MODELL
10 OK, HOGY EZT A MODELLT VÁLASSZA!

Ergonomikus vezérlő panel 
Optimális láthatóság

IM8 színes érintő képernyő 
Könnyű használat, intuitív, 
korlátlan lehetőségek

USB csatlakozás a vezérlő panelen 
Könnyű adatátvitel 

Leereszető szelep a gép elején 
Csökkenti a vízfelhasználást

Automatikus ajtó zárás
Biztonságot és ergonomiát nyújtó 
ajtózár 

Meleg és hideg víz használat optimalizálása 
Meleg és hideg víz keverése a töltési fázis alatt

Külső és belső dob és burkolat 
AISI 304 rozsdamentes acél 
Rozsdásodás elkerülése és  a 
legjobb mechanikai teljesítmény

GSM távolí segítségnyújtás 
Vezérlés, diagnosztika, szerviz
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KIVÁLÓ EREDMÉNYEK

NINCS TEXTIL IGÉNYBEVÉTEL
Köszönhetően az inverternek a dob sebessége 
szabályozható, így fokozatosan gyorsul a fordulat, 
amivel elkerülhető a textil mechanikus igénybevétele.

NINCS TEXTIL SOKK
Köszönhetően a  meleg és hideg víz optimalizációnak, a 
mosó-csavaró gép a hideg és meleg vizet keveri a pontos 
beállított hőmérséklet elérése érdekében. Fokozatosan fűti a
vizet, ezáltal elkerülhető, hogy a textil hősokkot szenvedjen. 
A gép meleg vize a vízhálózatból áll rendelkezésre, ez 
csökkenti a energia felhasználási költségeket és a ciklus 
időt.

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG

MOTORIZÁLT AJTÓ ZÁRÁS 
A dupla automatikus ajtózár 
rendszer felismeri, ha az ajtó nem 
megfelelően zárt és leállítja a 
mosási ciklust: eddig a pillanatig 
tudja a fehasználó behelyezni, vagy 
kivenni a textilt. A mosási ciklus alatt 
az ajtó zárt és csak a program 
leállása után nyitható újra, amikor a 
belső hőmérséklet biztonságosra 
lehült.

BIZTONSÁG

VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB
IMESA mosó-csavaró gépek vészleálító gombbal 
felszereltek, mely megnyomáskor kikapcsolja a gépet. 

CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mosó-csavaró gépei 
megfelelnek az európai normáknak.

EAC TANUSÍTVÁNY:
IMESA mosó-csavaró gépek megfelelnek 
az Eurázsiai Vám Unió szabványoknak.

MAGAS MEGBÍZHATÓSÁG

PBS RENDSZER: MAXIMÁLIS STABILITÁS
PBS kizárólagosan az IMESA  lengéscsillapító rendszere, 
mely kritikus esetben is fenntartja a gép stabilitását. 
A mosó-csavaró gép így a legmagasabb terhelésű mosási 
programot is teljesíti.

TENGELY TÖMÍTÉS
A karbon csúszógyűrűs tömítés, távoltartja a vizet a 
csapágyaktól több ezer mosási cikluson keresztül.

ERGONOMIA

KÖNNYŰ BETÖLTÉS
Az IMESA mosó-csavaró gép nagyméretű ajtónyílása 
könnyebb betöltést és kirakodást tesz lehetővé terjedelmes  
méretű textilia esetén is.

ERGONÓMIA ÉS MAGAS MEGBÍZHATÓSÁG 

DÖNTÖTT VEZÉRLŐ PANEL
A döntött kialakítású verélő panel elkerüli az éritő képernyő 
tükröződését : 30° döntés az LM14, LM 18, LM 23 gépeken és 
45° döntés az  LM 8 és  LM 11 modelleken.

UTOM TIKUS JTÓ NYITÁS
A gép  automatikusan vezérli az ajtó zárását és nyitását.



LM MODELL 
ERŐSTELJES GÉP

TARTÓS ROZSDAMENTES ACÉL
Oldalsó, felső és első burkolatok is AISI 304 rozsdamentes acél kialakításúak.

RÖGZÍTÉS NÉLKÜL
Az LM modelleket nem szükséges rögzíteni telepítéskor, 
csak egy egyszerű gumi lábat kell szintbebe állítani.

Modell 

LM 8
LM 11
LM 14
LM 18
LM 23

Rendelhető
Fűtés

Elektromos, 
Direkt vagy indirekt gőzös, 

Elektromos + gőzös, 
Fűtés nélküli

Kapacitás 
(1:10)

 8 Kg 
11 Kg
14 Kg
18 Kg
23 Kg

LM 14 – LM 18 – LM 23 modelleknél a motorizált ajtó zár alap felszereltség.
A döntött kezelő panel elkerüli az érintőképernyő tükröződését.

Modell 

LM 30
LM 40
LM 55
LM 70
LM 85

Rendelhető
Fűtés

Kapacitás
(1:10)

30 Kg 
40 Kg
55 Kg
70 Kg
85 Kg

Alap felszereltség a motorizált ajtó zár.

Opció:
Vegyszer adagoló szivattyúk: rendelhető a gép automatikus vegyszeradagoló szivattyúkkal a precíz adagolás  érdekében.

Kemény víz: igény szerint, a gép rendelhető harmadik víz bevezető szeleppel a kemény víz csatlakozásához.

Vízvisszanyerő rendszer: az utolsó öblítés vize visszanyerhető és használható a következő mosási ciklusban

Nincs túlfolyó rendszer: az vízszint érzékelő zárja a vízbevezető szelepet és nyitja a leeresztő szelepet, ha a vízszint nagymértékben 
megemelkedik.

TÁVVEZÉRLÉS:

VEZÉRLÉS
DIAGNOSZTIKA
SZERVIZ

GSM távoli asszisztencia rendszer számos előnnyel rendelkezik: 
Ez a szolgáltatás közvetlen kommunikációt teremt a mosó-csavaró géppel 

SMS üzenet segítségével.

A rövidebb beavatkozási idő, csökkentheti a javítás, karbantartás idejét.

Személyre szabott programok letölthetőek és feltölthetőek távvezérléssel: 
gyorsabb beavatkozást és megoldást tesz lehetővé

A szoftverfrissítés letölthető: mindig elérhető a a 
legfrissebb technológia 

A gyártó garancia ideje  a telepítéskor kezdődik meg.

Elektromos, 
Direkt vagy indirekt gőzös, 

Elektromos + gőzös, 
Fűtés nélküli



  IM8

IMESA      LM

MINDENRE MEGOLDÁS AMIRE SZÜKSÉGED VAN Az 
IM8 vezérlés lehetővé teszi 200 program létrehozását, 
módosítását, elnevezését és tárolását. A felhasználó 
egyszerűen létre tud hozni és elmenteni  új programokat. 
Az IM8 bővíthető memóriájának köszönhetően a 
programok száma növelhető.

KEDVENCEK LISTÁJA
A felhasználó által leggyakrabban használt programok 
listája.

FÉLTÖLTET PROGRAM
Féltöltet program használatakor a vezérlés optimalizája a vízszintet és a 
vegyszeradagolást.

EASY PROG
Az IM8 alap pogramozása könnyen használható.
Az programok szerkesztése egyszerű kérdések megválaszolása 
formájában történik.

EXPERT PROG
Az IM8 haldó pogramozása, lehetővé teszi hogy a szakember lépésről lépésre haladva 
személyre szabhassa a mosási programok minden paraméterét. Ez a funkció kielgít
minden igényt.

TECHNOLÓGIA 
FUNKCIONALITÁS

EGYSZERŰ ÉRINTÉS

KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

A mosó-csavaró gépek saját diagnosztikai 
rendszerrel rendelkeznek, mely  
folyamatosan ellenőrzi a gép megfelelő 
működését. A víz töltésnek/leürítésnek és 
a felfűtésének adott biztonsági időn belül 
meg kell történnnie (szerviz által 
programozható). IM8 vezérlés lehetővé 
teszi a frekvenciaváltó ellenőrzését 
szakember általi paraméterezését az 
érintő képernyőn keresztül.
Ha a mosási ciklus nem tud megfelelően 
végigfutni, akkor a gép vezérlése jelentést 
készít a hibáról és eltárolja a 
memóriájában későbbi ellenőrzésre.

Az LCD kijelző lehetővé teszi magas 
felbontású multimedia file-ok 
megjelenítését, pl.: képek, hirdetések, 
üzenetek...stb.

KÖNNYŰ ADATÁTVITEL

Az USB csatalakozás lehetővé teszi a 
számítógép és a mosó-csavaró gép közötti 
gyors és egyszerű kommunikációt.
Egy USB stick elegendő az adatátvitelre. 

FELHASZNÁLÓRA SZABOTT PROGRAMOK

A gép kijelzője minden lépést megjelenít 
a program működése közben. 
Amennyiben  a felhasználó belép a 
technikai menübe a  megfelelő 
paraméter érintésekor, megváltozathatja 
azokat a mosási program futása közben.

SZÍNES LCD KIJELZŐ



A mosodai berendezések és megoldások vezető olasz vállalata.

INNOVÁCIÓ 
Magas színtű technológia, 

intelligens rendszerek SZÉLES PALETTA
Mosástól a vasalásig

SOKOLDALÚSÁG
Igényre szabott 

kialakítás

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Azonnali karbantartás 
Képzett szakemberek



a life by your side

, w
ith

ou
t c

ha
ng

in
g 

th
e e

ss
en

tia
l c

ha
ra

ct
er

ist
ic 

of
 th

e p
ro

du
ct

.

Hotelek

Éttermek

Kórházak

Farmok Hajóépítési 
ágazat

LovardákSzociális 
otthonok

Patyolatok

Mosodák

Lakossági 
mosodák




