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VAS KERI UTST YR
For renhold

VASKEMASK I NE R FO R RE N H O LD S BR AN S J E N
Sveitsiske Schulthess er kjent for svært høy kvalitet. Dette
er robuste, prisgunstige og profesjonelle vaskemaskiner
med lang levetid. De leveres i ulik størrelse og kapasitet,
og er spesielt utviklet med tanke på å oppfylle de krav
som settes til renholdsbransjen. Den fjerner effektivt skitt
og bakterier med god vanngjennomstrømning og flere
skyllinger. Schulthess gir også mulighet for mange
spesialtilpassede vaskeprogram.

Vaskemaskinen er svært stillegående med en lydabsorberende og antivibrerende motor. Samtidig har den
en sentrifugering på 690 G som gjør den til den desidert
kraftigste maskinen på markedet.

Trommelens konstruksjon med valker og perforering gir
en effektiv og skånsom tekstilbehandling. Ved full vask på
600 C har maskinen et energiforbruk på kun 1,3 kWh.

Samtlige maskiner leveres i fargen kvartsgrå, men med
eller uten integrert lokasse. Om ønskelig kan det tilrettelegges for doseringssystem.

Døren kan åpnes 1800, venstre eller høyre hengsles og har
doble energieffektive isoleringsglass. Døråpningen har en
diameter på 34 cm med praktisk belysning i toppen.

S PE S I ALT I LPASS E D E
M O PPE PR O G R AM

S ÅPEKOPP
Manuell dosering av vaskemiddel for forvask,
hovedvask, voks eller boning. Ved behov for
rengjøring er skuffen enkel å ta ut.

D O SERINGSP U M P E
Alle våre maskiner
er tilrettelagt for
dosering av vaskemiddel og
impregnering.
Ved automatisk
dosering unngår du
søl og unødvendig
bruk av vaskemidler.
Denne kan leveres for
en eller flere doseringer.

Alle Schulthess maskinene har et intuitivt og brukervennlig panel med flere spesialtilpassede program for
mopper og kluter. Nå trenger du ikke lenger plukke eller
rense moppene for hår og sand. Vaskeprogrammene har
flere skyllinger og trommelen har tilstrekkelige store hull
til å skylle ut smuss og annen møkk. I tillegg har vaskemaskinen også et Autoclean-program som rengjør
maskinen for bakterier og vond lukt.
Vi har mange program som kan tilpasses og forhåndsinnstilles til ditt bruksområde. Med våre doseringspumper
blir dine mopper rene og behandlet med ønsket gulvvaskemiddel, klare til bruk. Som et eksempel vil en
Schulthess HS 9240 få plass til inntil 40 stykker mopper
i en vask som rengjør et areal på ca. 1500 m2.

BRUKERPANEL: Intuitivt display på 4,3” med
berøringsknapper og mulighet å velge mellom flere
språk. Under stjerneknappen på panelet kan du legge
til dine favorittprogram.»

D R I F T O G PLASS
Maskinserien er svært brukervennlig og driftssikker. Lokasse er
integrert i maskinsokkel for
optimal ergonomisk arbeidshøyde
og enkel tilgang til rengjøring.
Har du liten plass, er det ingenting
i veien for å sette vask og tørk i
en søyle. Det kan dessuten velges
mellom avløpsventil eller tømmepumpe. Alt tilrettelegges for hva
som er mest praktisk for deg og
ditt vaskeri.

3D TROMM E L

Trommelen består av seks valker som
står diagonalt mot hverandre. Dermed
flyttes tekstilene i alle retninger og gir
en bedre mekanisk bearbeidelse.

Trommelen er perforert med tettEtter endt vask og sentrifugering kan
sittende hull for rask bløtlegging,
Schulthess maskinene skryte av en
vanngjennomstrømning og skylling.
restfuktighet på kun 43 %.
Du får en mer effektiv vask og dermed
renere tekstiler.

B ENSTATIV
T I L VASKEM ASK I N

LO K ASS E T I L
VAS K E M AS K I N

For en god og riktig ergonomisk arbeidshøyde
vil man med benstativ unngå å måtte sitte på huk
for å mate og tømme
maskinen. Benstativ
beskytter maskinen mot
vannsprut og forenkler
renholdet rundt. Stativet
er tilpasset Schulthess
maskiner og leveres med
en høyde på 30 cm opp
fra gulvet.

Den praktiske og innebygde lokassen til venstre på
bildet er av rustfritt stål. Den kan enkelt rengjøres
ved å trekke ut både skuff og rist. Denne løsningen
er plassbesparende og leveres kun i en størrelse.
Et annet og rimeligere alternativ er en separat
lokasse, bilde til høyre. Den egner seg godt med
et eksisterende stativ eller opphøyd fundament.

KU R V T R AL L E R
Kommer i stål med fire svingbare hjul. Kurvene kan
fås i ulke størrelser for 10, 12 og 17 kg tøy.

LI T T OM HVE M JA KO E R
JAKO er en industripioner og den største maskinleverandøren til norsk vaskeribransje. Jako har stått
for nytenkning og innovasjon av vaskeriutstyr siden
1845. Vi arbeider kun med profesjonelt vaskeriutstyr
- ingenting annet! Dette gjør oss til spesialister innen
vårt område.
Vi leverer vaskerisystemer med kapasitet på alt fra 5 kilo
til 6 tonn pr. time. Våre kunder varierer fra fellesvaskeri
i borettslag, til renhold, ridestaller, institusjoner og store
automatiserte industrivaskerier over hele landet.

For å gi kunden den beste vaskeriløsningen arbeider vi
kontinuerlig med å utvikle og håndplukke skånsomme og
energi-effektive produkter av høy kvalitet. Vår ambisjon
er et bekymringsfritt vaskeri.
JAKO hjelper deg med å skreddersy ditt vaskerom eller
vaskeri med akkurat de maskinene du trenger, hverken
mer eller mindre. Vi utarbeider plantegninger, beregner sparing, driftskostnader og installerer utstyret. Og
selvfølgelig er JAKO alltid tilgjengelig for support og
service om nødvendig. Bli kjent med oss på www.jako.no
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