
3 педалі (опція для Sirio / V) 
3 педали (опция для Sirio/V)

SIRIO/V 

-

-

-
-

12/15 kg/h

400 V+n - 50 hz 400 V+n - 50 hz
230 V - 50 hz 230 V - 50 hz

Комплект для прасування складок - Комплект для глажки складок 
Комплект для прасування кишень - Комплект для глажки карманов 
Вузол підігріву пари для SIRIO/А - Узел подогрева пара для SIRIO/А
Зливник конденсату (для Sirio/V) - Слив конденсата (для Sirio/V)

Парова щітка - Паровая щётка
3 педалі (для Sirio / V) - 3 педали (для Sirio/V)

Спеціально розроблений для прасування джинсів і повсякденних брюк без складок. Оснащений пристроєм для 
поперечного натягу і індикатором розміру, підходить для фарбованих і випраних тканин, внутрішнього або 
зовнішнього натягу затискачів
Специально разработан для глажки джинсов и повседневных брюк без складок. Оснащен устройством для 
поперечного натяжения и индикатором размера, подходит для окрашенных и выстиранных тканей, внутреннего или 
внешнего натяжения зажимов
Встановлено вузол підігріву пари в моделі SIRIO/V - Установлен узел подогрева пара в модели SIRIO/V

SIRIO A 
Пневматичний пароманекен для брюк з 
поперечним растяжітелем та бойлером на 10 л 

Пневматический пароманекен для брюк с поперечным 
растяжителем и бойлером на 10 л 

SIRIO V 
Пневматичний пароманекен для брюк з 
поперечним растяжітелем, без бойлера

Пневматический пароманекен для брюк с поперечным 
растяжителем, без бойлера 

Комплект для прасування складок (опція)
Комплект для глажки складок (опция)

Комплект для прасування кишень (опція)
Комплект для глажки карманов (опция)

Панель управління 
Панель управления

Технічні характеристики 
Технические характеристики SIRIO/A 

Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува 1,3 кВт 1,3 кВт
1,2 кВт 1,2 кВт

Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера
 Об`єм бойлера - Объём бойлера

Потужність нагріву  - Мощность нагрева

Нагрів бойлера (опція) - Нагрев бойлера (опция)
12 кВт
9, 15 або 18 кВт

Потужність мотора помпи - Мощность мотора помпы 0,5кВт
12 - 15 кг/год (кг/ч)Середня витрата пари - Средний расход пара

Тиск стисненого повітря -  Давление сжатого воздуха

10 л

5 бар
6 бар

Робочий тиск пари -  Рабочее давление пара
6 бар

5 бар
Об`єм в упаковці - Объём в упаковке 3,4 м3 3,4 м3 

Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота) 125/60/202 см125/60/202 см
Вага - Вес 290 кг 260 кг

Стандартна напруга - Стандартное напряжение
Напруга за запитом - Напряжение по запросу

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Генеральний імпортер продукції BATTISTELLA® в Україні
+38 044 223-90-63  info@stirka.in.ua




