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V Y S Ú Š A N I E  O D E V O V

• prúd teplého vzduchu je vháňaný do sušeného 
predmetu pomocou tvarovaných hákov

• teplota vzduchu 45 °C (pri okolitej teplote cca 15 °C 
- 25 °C)

VYSÚŠACIA JEDNOTKA

Panely z oceľového plechu povrchovo upravené šedou 
práškovou farbou RAL 7035 s tvarovanými závesnými 
hákmi tvoria kompaktný, odolný, bezpečný a esteticky 
zladený celok. Panely sú vhodné na montáž na stenu 
z nehorľavého materiálu (príchytné prvky sú súčasťou 
dodávky), prípadne na mobilný stojan (pre typy 40 a 80). 
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz.

počet háčikov ks 8 18 40 80

príkon W 350 1100 2000 4000
hmotnosť kg 15 25 59 135
pre teplotu min. °C +18 +10 +10 +10
šírka × výška mm 910 × 350 1030 × 740 1685 × 996 1850 × 996
hĺbka mm 350 300 364 940
nastavenie spínača časového 120 minút - 8 programov 2 × 8 progra-

mov
typ upevnenia na stenu na stenu na stenu alebo 

na stojan
na stojan

obj. č. 2G 423 651 2G 423 652 2G 423 654 2G 423 655
€ 476,50 1.271,98 2.216,- 4.804,22

• rozmer v × š × h: 1830 × 920 × 500 mm
• dĺžka sušenia – cca 120 min.
• zváraná oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou práškovou farbou – šedá 

RAL 7035
• uzamykanie pomocou dvojrozvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým 

zámkom (2 kľúče)
• dvojkrídlové dvere s výstuhami - v jednom z krídiel je držiak na vysúšanie 

rukavíc

SUŠIACA SKRIŇA NA ODEVY 

Pracuje na princípe neustálej cirkulácie prúdu teplého vzduchu vnútri sušiacej skrine, 
kde prichádza k veľmi rýchlemu a hlavne dokonalému vysušeniu obuvi i odevov. 
Súčasťou skrine sú závesné háky na obuv, závesné háčiky na rukavice a tyč na zavesenie 
kabátov a búnd. Skriňa je vhodná na sušenie pracovného alebo športového oblečenia, 
obuvi, rukavíc, plášťov, dresov, atď.

napätie V 230

príkon W 2000
hmotnosť kg 59
dĺžka kábla m 3
výška × šírka × hĺbka mm 1830 × 920 × 500
počet programov ks 8
teplota v skrini °C 45

obj. č. 2G 601 778
€ 2.308,25

Mobilný stojan pre vysúšač s 40 alebo 80 hákmi.

Príslušenstvo:

obj. č. 2G 423 656 € 398,50


