
MCA 150 180 210 Ø 33

a life by your side
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A BIZTONSÁG MAXIMUM SZINTJE

KÉT VÉSZMEGÁLLÍTÓ GOMB:

Mindegyik oldalon egy gomb, mely mazonnal megállítja a vasalót.

KÉZI BIZTONSÁG:
Megvédi a kezelőt a balesetektől  pulling of an art inside the ironer.
On IMESA drying ironers all moving parts cannot be reached during the 
ironing cycle. The user can count on total protection and can work 
without worries. 

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

ERGONOMIA
GAZDASÁGOSSÁG 

FELHASZNÁLÓ BARÁT

Hotelek

Éttermek

Kórházak

Farmok Hajóépítési 
ágazat

LóvardákSzociális 
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 50, 180 és 210 cm  hosszú 
hevederrel.
A kompakt méretei és a  falhoz telepítés lehetősége miatt 
idális megoldás éttermekbe, pizzériákba és kis/
közepes hotelekbe.

Minőségi vasalás 
Kis helyigény
Fejlett echnológia

MCA SOROZAT
KOMPAKT 
TECHNOÓGIA 
INNOVATÍV

Az egyetlen mángorló 24 HÓNAP GARANVCIÁVAL

100% Vevői elgéedettség!

NOMEX vasaló hevederek: a legjobb a vasaláshoz

Érintő képernyő: a legjobb felhasználói felület a
piacon

Automatikus henger sebesség beállító 
rendszer a vasalási hőmérsélketnek 
megfelelően: tökéletes textil száradás és vasalás

Lehűtő rendszer: energia megtakarítás és  hosszú
életű NOMEX hevederek

Szárítás és vasalás ugyanabban a gépben: energia
megtakarítás és alacsonyabb munkaerő költség

Krómozott acél henger

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

INVERTER
MINDEN IMESA mángorló 
alapfelszereltsége, mely elektromosan 
vezérli a vasalási sebességet a textil 
nedvessége és a vasalási hőnérséklet 
alapján biztosítva ezzel a 
legmagasabb termelékenységet.

PEDÁL
Az opcionális távoli pedál segíti a 
felhasználót a textil bevezetésben.. 
Amikor megnyomja, a henger forgási 
iránya megváltozik és a vászon kijön.

KÖNNYEBB SZERVIZ
Minden mozgó alkatrész 
biztonságosan védett és a 
mozgatható burkolatok könnyebbé 
teszik a karbantartást.

KRÓMOZOTT ACÉL HENGEREK

LÉGSZŰRŐ BEVEZETÉS
Hatétkony elszívó rendszer. A levegő 
bevezetéséhez használt szűrő 
alkalmazásánál megbizonyosodik  
róla, hogy az ágynemű pehely nem 
szállt be a mosodába és védi a 
motorot és a ventillátort a külső 
tárgyaktól, mely károsodást 
okozhat.

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

MEGOLDÁSOK

CE CERTIFICATION:  
IMESA drying ironers comply with 
European product standards.

EAC CERTIFICATION
IMESA drying ironers comply with 
Eurasian Customs Union product standards

TECHNOLÓGIA 
FUNKCIONALITÁS

EGYSZERŰ ÉRINTS
- Korlátlanul tárolt vasalási programok , 
10 előre belállított de módosítható 
program
- Könnyű program kiválasztás

- Prógram módosítás a cilus ideje alatt

- Személyre szabott képek

- Minden programnál ikonok és egyéb képek 
   társítási lehetősége 

- Magas felbontású kijelző

ELÉRHETŐ BEÁLLÍTÁSOK

- mángorló Indítás/megállítás
- Vsalási sebesség méter/perc - 
Vasalási sebesség
- Lehűtési funkció

ENERGIA ÉS KARBANTARTÁSI 
KÖLTSÉGEK MEGTAKARÍTÁSA

The operator can activate the cool 
down function simply touching the 
icon on the display. When the cycle 
is nearly to the end, the heating 
system stops, but the ironer 
keeps on working using the heat 
energy stored. When the temperature 
lowers under 80°C, the ironer turns off.

This function allows the use of energy 
that differently will be wasted and helps 
ironing belts to have long-lasting life.

ÖNBEÁLLÍTÁS

A vasaló önbeállító renszerrel van 
felszerelve a hőmérsékletnek 
megfelelő henger sebesség 
beállításához . Since linen may have 
different levels of humidity, the speed 
is automatically increased or decre-
ased according to the temperature of 
the roller.

KÖNNYŰ SZERVIZ

The working life of the ironer can 
be easily monitored thanks to the 
operation hour counter. Easy trouble-
shooting is granted by the storage of the 
alarms that are displayed directly on the 
colour touch screen of the IM10 computer

RLECSÖKKENTETT KARBANTARTÁSI 
KÖLTSÉGEK
The Power Control function allows 
the heating on more levels; it is the 
operator to choose whether to make 
it operating at idle speed or at highest 
level, following the power available. 

It is possible to check on display 
the energy consumption. The test 
of loads and entries can directly 
be monitored from the keyboard.




