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FCI500

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

NISKIE 
ZUŻYCIE ENERGII

Przemysłowe magle walcowe suszące

Funkcje
• Duża powierzchnia styku z bielizną pod kątem 300°
• Osłona palców i wyłącznik awaryjny zwiększają 

bezpieczeństwo
• Trwałe pasy prasowalnicze NOMEX
• Automatyczne schładzanie
• Łatwy w użyciu mikroprocesor: 20 wstępnie ustawianych 

programów prasowania
• Wskaźnik prędkości i temperatury prasowania
• Możliwa praca w trybie wstecznym
• Silnik sterowany częstotliwościowo

SOLIDNA 
KONSTRUKCJA

• Łatwe do demontażu filtry włókien
• Możliwa instalacja oszczędzająca miejsce przy ścianie: 

wyjście z przodu
• Elektryczny, gazowy lub parowy układ grzewczy

Opcje
• Wersja na monety
• Sterowanie pedałem ułatwia uruchamianie  

i zatrzymywanie urządzenia
• Chromowany cylinder zapewniający lepsze 

przewodnictwo ciepła



ipso.comWszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.FCI500_PL

* Testowane zgodnie z normą ISO9398-1. Dane dotyczące wymiarów obejmują wszystkie wystające części.

FCI 1600/500 FCI 2000/500 FCI 2600/500 FCI 3200/500
Średnica wałka 502 mm 502 mm 502 mm 502 mm
Użyteczna długość wałka 1600 mm 2000 mm 2600 mm 3200 mm
Wydajność prasowania*
Elektryczne i gazowy układ 
grzewczy 65 kg/h 80 kg/h 95 kg/h 120 kg/h

Parowy układ grzewczy 80 kg/h 95 kg/h 115 kg/h 145 kg/h
Układ grzewczy
Elektryczny 32,4 kW 37,2 kW 54 kW 64,8 kW
Gazowy 30 kW 36 kW 52 kW 66 kW
Zasilanie parą 36 kg/h 49 kg/h 68 kg/h 88 kg/h
Silnik
Silnik wałka 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

Silnik wentylatora 0,18 kW (50 Hz) 
 0,255 kW (60 Hz)

0,18 kW (50 Hz) 
0,255 kW (60 Hz)

2x0,18 kW (50 Hz)  
2x0,255 kW (60 Hz)

2x0,18 kW (50 Hz)  
2x0,255 kW (60 Hz)

Wylot wentylacji 1x 150 mm 1x 150 mm 2x 150 mm 2x 150 mm
Prędkość wałka 1,5–8 m/min. 1,5–8 m/min. 1,5–8 m/min. 1,5–8 m/min.
Przyłącze elektryczne

3 × 380-415 V +N 50/60 Hz
3 × 208-240 V 50/60 Hz

3 × 380-415/440 V 50/60 Hz

Dane transportowe

Masa brutto 1130 kg (E) / 1140 kg (V) /  
 920 kg (G)

1285 kg (E) / 1335 kg (V) / 
1415 kg (G)

1580 kg (E) / 1600 kg (V) / 
1610 kg (G)

1830 kg (E) / 1900 kg  (V)  / 
1950 kg (G)

Masa netto 890 kg  (E) / 900  kg (V) / 
920 kg (G)

1020 kg  (E) / 1070 kg  (V) / 
1150 kg  (G)

1260 kg (E) / 1280 kg  (V) /
 1290 kg (G)

1470 (E) kg / 1540 kg (V) / 
1590 kg (G)

Wymiary wys. × szer. × gł. 1232 x 2350 x 1052 mm 1232 x 2750 × 1052 mm 1232 x 3350 x 1087 mm 1232 x 3950 x 1087 mm
Wymiary opakowania wys. x szer. 
x gł 1550 x 2485 x 1095 mm 1550 x 2885 x 1095 mm 1550 x 3485 x 1095 mm 1550 x 4085 x 1095 mm
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