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Ontdek de voordelen:
Bespaar tot 60% op de energierekening •

Droogautomaten op aardgas of elektriciteit •
Win tijd met snelprogramma’s tot 45 min (60° met voorwas) •

Trommelcapaciteit van 8-10 kg •
Gratis!! Automatische zeepdosering Aqua Bright Rent •

Verhuur en verkoop van industriële wasmachines en droogautomaten

M I L I E U V R I E N D E L I J K   |   L A G E R E  E N E R G I E K O S T
U I T Z O N D E R L I J K E  D U U R Z A A M H E I D



Wasmachine 
met frontbelading

Onze 97 liter trommel geeft een capaciteit  
van 8-10 kg linnen hetwelke bijzonder 
nuttig is voor klanten met grotere volu-
mes en grotere stukken. Een horizontaal 
gemonteerde as maakt laden en ontladen 
makkelijker voor iedereen. Beide eigen-
schappen versnellen de omzet waardoor 
grotere winstkansen gecreëerd worden.

Efficiënte wasprocessen

Beperkte operationele kosten zijn onder-
meer te danken aan het (+/- 44,3 liter)  
ultra efficiënte waterverbruik welk gevoe-
lig lager ligt dan bij de andere machines. 
Daarenboven wordt er bespaard op warm 
water en afvalwaterkosten.

Versnelde 
programma afloop

Een frequentiegestuurde motor zorgt 
voor minder onbalans en stabiel wascy-
cli. Onze hoge zwiersnelheid met 1200 
toeren en een hieraan gekoppelde hoge 
G waarde, 440 zorgen voor minder lange 
droogtijden wat alweer energieverbruik 
beperkt.

Frontale bediening

Door de volledige bediening alsook het 
zeepbakje vooraan te plaatsen wordt er 
alweer voor hoog comfort gezorgd voor 
de gebruiker. Klanten zullen ook niet meer 
dienen te wachten op detergent dosering 
daar dit alles automatisch verloopt zoals: 
zeep en wasverzachter.

Afloopventiel

De wasmachine heeft een afvoerpomp of 
een aflaatventiel.

Droogautomaat 
voor volle wasbelasting

Efficiënte droog capaciteit

Zeer snel drogen met hittebronnen van 
20.000 BTU (gas modellen) of 5.250 Watt 
(Elektrische modellen) verzekeren klan-
ten tevredenheid en lagere verbruiks-
kosten. Deze droogautomaat laat 85 liter 
lucht circuleren door de trommel, dit per 
seconde waardoor de kleding zeer vlug 
droogt. Met 1914 cm2, deur opening, de 
grootste in de industrie, is laden en los-
sen zoveel makkelijker.

198 liter trommel capaciteit

De grote trommelcapaciteit, leidingge-
vend in de industrie, geeft zeer goede 
mechanische actie welk zeer ten goede 
komt van delicate stoffen. Kan de groot-
ste ladingen aan tot grote tevredenheid 
van de klant.

Grote deuropening

Met 1914 cm2, deuropening, de grootste 
in de industrie, is laden en lossen zoveel 
makkelijker.

Gestapelde wasmachine/
droogautomaat

Plaatsbesparende 
gestapelde machines

Ontworpen als een verticale combina-
tie van wasmachine en droogautomaat, 
neemt de vernieuwde stapelcombinatie 
slechts de halve oppervlakte van de ge-
bruikelijke machines wanneer ze naast 
mekaar staan.

Makkelijke installatie

Beide, de wasmachine en de droogau-
tomaat hebben dezelfde aansluitingen 
als de andere machines waardoor geen 
bijzondere aansluitingskosten nodig zijn. 
Niet voor wat betreft de loodgieterij en de 
elektriciteit.

Doorkijk deuren 
op beide machines

Door vensters in beide 
machines kan de klant 
makkelijk het volledige 
wasproces volgen, en 
vaststellen welke ma-
chines op dat ogenblik 
in gebruik zijn. Een groot 
voordeel op die plaatsen 
waar meerdere machi-
nes staan.



Speed Queen wasmachines, 
droogautomaten en gestapelde machines

Droogautomaat

Breedte:    683 mm

Diepte:    711 mm

Hoogte:   1027 mm

Trommelvolume:  198 liter

Moter:   0,25 KW

Verwarmingselement: 5350 Watt

Btu per uur:   20.000 (5860 W)

Gas type: (aardgas als fabrieksstandaard)         
  LPG mits ombouwing

Aansluitwaarden:  3/8” NPT

Uitlaat verbrande 
gassen:    4” (102mm)

Debiet uitlaat:   85 liters/sec

Maximum uitlaat: 0,6”W.C.

Starten:    MDC control

Elektrische aansluiting
bij gas:  240/50/1 16 amp.
Bij elektriciteit: 240/50/1 30 amp.
  240/*50/3 380/50/3 16 amp.

Kleur:    wit

Gewicht (onverpakt):  70kg

Gewicht (verpakt):   73kg

Keuring:    CE
 

Wasmachine

Breedte:    683 mm

Diepte:    711 mm

Hoogte:    1027 mm

Watertemperaturen:  90° 60° 40° 30° C 
    koud

Programma’s:   Normaal, niet te 
   strijken en delicaat

Trommelvolume:  97 liter

Waterdruk:   1,4 / 8,3 

Zwiersnelheden:  tmp. 1200

Starten:     MDC control

Moter: Frequentie    
 gestuurde motor 0,67 KW

Afwerking: Porselein

Elektrische aansluiting: 240/50/1 20 amp
    240/50/3 20 amp 
    380/50/3 16 amp

Kleur:    wit

Gewicht (onverpakt): 113kg

Gewicht (verpakt): 122kg

Keuring:    CE

Belangrijk: alle mogelijke aanpassingen dienen 
uitgevoerd door erkende dealers, distributeurs 
of lokaal technisch personeel.

Gestapelde machines

Breedte:    683 mm

Diepte:    711 mm

Hoogte:    1986 mm

Gewicht (onverpakt): 177kg

Gewicht (verpakt): 193kg

Keuring: CE

De fabrikant behoudt zich het recht om de machines te 
wijzigen zonder voorafgaand bericht.
Alle fabrieken waar Speed Queen wordt geproduceerd, zijn 
ISO 9001:2000 genormeerd.

Al onze Horizon machines zijn 
Energie Ster gekwalificeerd.

S P E C I F I C A T I E S



Wat zijn uw directe voordelen?

• Tot 60% minder energieverbruik

• Grotere capaciteit = minder loonkosten 
 + minder energie

• Korte programma’s (35 min op 60° C)

• Beter wasresultaat

• Een volledig onderhoudscontract

• Geen onverwachte facturen

• Een vaste maandelijkse aftrekbare kost

• Elke 5 jaar nieuwe toestellen

• Telkens weer een correcte en daardoor zuinige 
 dosering van de zeep en wasverzachter

• Wasmachine en wasruimte blijft kraaknet
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Verkoop en verhuur van 
wasmachines & droogautomaten

LET US DO YOUR DIRTY WORK


