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a life by your side
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A BIZTONSÁG MAXIMÁLIS SZINTJE

2db VÉSZ-STOP GOMB:

Mindegyik oldalon található egy VÉSZ-STOP gomb, mely mazonnal megállítja 
a vasalót.

BIZTONSÁGI UJJVÉDŐ:
Megvédi a kezelőt a balesetektől. Az IMESA mángorló mozgó-forgó 
alkatrészei nem elérhetők működés közben. A gépkezelő teljes 
biztonságban van, nem kell aggódnia a balesetek miatt.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

ERGONÓMIA
GAZDASÁGOSSÁG 

FELHASZNÁLÓ BARÁT

Hotelek

Éttermek

Kórházak

Farmok Hajóépítési 
ágazat

LovardákSzociális 
otthonok

Patyolatok

Mosodák

Lakossági 
mosodák

INNOVÁCIÓ 
Magas színtű technológia, 

intelligens rendszerek SZÉLES PALETTA
Mosástól a vasalásig

SOKOLDALÚSÁG
Igényre szabott 

kialakítás

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Azonnali karbantartás 
Képzett szakemberek

A mosodai berendezések és megoldások vezető olasz vállalata.
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Az  IMESA mángorló MCA modellje 33 cm átmérővel rendekezik és 
rendelhető 150, 180  és 210 cm  -es szélességben h
A kompakt méretei és a  falhoz telepítés lehetősége miatt idális 
megoldás éttermekbe, pizzériákba és kis/közepes hotelekbe.

Minőségi vasalás 
Kis helyigény 
Fejlett technológia

MCA SOROZAT
KOMPAKT 
TECHNOLÓGIA 
INNOVÁCIÓ

Az egyetlen mángorló 24 HÓNAP GARANCIÁVAL

100% Vevői elégedettség!

NOMEX vasaló hevederek:  legjobb a vasaláshoz.

Érintőképernyő: a legjobb kezelőfelület a piacon.

Automatikus sebesség szabályzó rendszer 
(a vasalási hőmérsékletnek megfelelően): 
tökéletes textil száradás és vasalás.

Visszahűtés: energia megtakarítás és hosszú életű
NOMEX hevederek.

Szárítás és vasalás ugyanzzal a géppel: energia
megtakarítás és alacsonyabb munkaerő költség.

Krómozott acél vasalóhenger

NAGY GYŰTJŐ ASZTAL
Két nagy gyűjtő asztal teszi könnyebbé 
a textil bevezetését és gyűjtését, mely 
megakadályozza, hogy a textil ne 
érintkezzen a padlóval.

INVERTER
Minden IMESA mángorló 
alapfelszereltsége, mely elektromosan 
szabályozza a vasalási sebességet a 
textil nedvessége és a vasalási 
hőmérsékletnek megfelelően. 
Biztosítva ezzel a legmagasabb 
termelékenységet.

PEDÁL
Az opcionális pedál segíti a felhasználót 
a textil bevezetésben..Amikor a kezelő 
rálép, a henger forgási iránya megváltozik 
és a textilia visszajön.

KÖNNYEBB SZERVIZELÉS
Minden mozgó-forgó alkatrész 
biztonságosan védett, az eltávolítható 
burkolatok könnyebbé teszik a 
karbantartást.

KRÓMOZOTT ACÉL VASALÓ HENGER

LÉGSZŰRŐ 
Hatékony elszívó rendszer. A levegő 
bevezetéséhez használt szűrő 
alkalmazásával megelőzhető a 
piheképződés a mosodai helységben. 
Védve a motort és a ventillátort a 
külső szennyeződésektől, melyek 
meghibásodást okozhatnak.

NOMEX HEVEDEREK
Textil bevezetése és vasalása 
speciális hőálló anyagból készült 
NOMEX hevederekkel.

KIALAKÍTÁS

EAC TANÚSÍTVÁNY
IMESA mángorló gépei megfelelnek az 
Eurázsiai Vám Unió szabványoknak.

TECHNOLÓGIA 
FUNKCIONALITÁS

EGYSZERŰ ÉRINTÉS
- Korlátlan tárolható vasalási program
- 10db előre belállított, de módosítható 

- Könnyű program kiválasztás

- Ciklus idő alatt módosítható programok

- Személyre szabott képek

- Minden programhoz külön társítható 
 ikonok és egyéb képek 

- Magas felbontású kijelző

ELÉRHETŐ BEÁLLÍTÁSOK

- Mángorló Indítás/megállítás 
- Vasalási sebesség méter/perc 
- Vasalási sebesség
- Visszahűtési funkció

ENERGIA ÉS A KARBANTARTÁSI 
KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

A visszahűtési funkció használatához 
csak meg kell érintenie a kezelőnek a 
megfelelő ikont a  kijelzőn. Ha a munka 
a végéhez közeledik, kikapcsol a fűtés, 
de a vasaló a tárolt fűtési energiát 
használja. Ha a hőmérséklet 80°C alá 
sülyed a vasaló automatikusan 
kikapcsol.

Ez a funkció energiamegtakítást  
eredményez és vasaló hevederek 
hosszabb élettartamát eredményezi.

ÖNSZABÁLYZÁS

A vasalási sebesség automatikusan 
változik a vasalóhenger 
hőmérsékletének  függvényében.
Mivel a textiliák különböző 
nedvességtartalmúak, a sebesség 
automatikusan nő vagy csökkent a 
vasalóhenger hőmérsékletének 
megfelelően.

KÖNNYŰ SZERVIZ

Könnyen nyomon követhető a vasaló 
futásteljesítménye, köszönhetően az 
üzemidő számlálónak. Könnyű 
hibaelhárítást garantálja a hibatároló.

CSÖKKENTETT ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEK
A fűtési teljesítményszabályzó funkció 
több lépcsőben teszi lehetővé a fűtést.
A gépkezelő választja ki, hogy közepes 
vagy magas teljesítménnyel  szeretné 
üzemeltetni a berendezést. 

Az energia fogyasztás a kijelzőn nyomon 
követhető. 

CE TANUSÍTVÁNY
IMESA mángorló gépei 
megfelelnek az európai normáknak.




