
Caratteristiche Tecniche
Technical Features

SATURNO mAX/S
L 102

Capacità caldaia - Boiler capacity 51+51 l. - tot. 102 l.

Potenza caldaia - Boiler power 24+24+24+24 Kw - tot. 96 Kw

Potenza pompa - Pump power 0,7x2 hp

Pressione di esercizio vapore - Operating steam pressure 6 bar

Imballo - Packing 1,5 m3

Ingombro - Overall dimensions 80x66x200 h cm

Peso - Weight 230 kg

Voltaggio standard - Standard voltage 400 V+n - 50 hz 

Voltaggio a richiesta - Upon request 230 V - 50 hz

SATURNO mAX/S L 102

Kw 96 Kw
kcal/h 104.000
kg/h 124 ÷130

135 см

26,5-45,5 
см

СТАНДАРТ

ZEUS/A
Паровий манекен з вбудованим 
парогенератором на 10 л

ZEUS/V

zEUS/A  zEUS/V 

1,29 кВт

-

9 кВт (12 кВт опція) -
-

- 12 кг/г
5 bar

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

230 V - 50 hz 230 V - 50 hz

Сітка для береження форми трикотажу - Сетка для поддержания формы трикотажа 
Змійовик повітряного нагріву - Змеевик во душного нагрева 
Праска і  сепаратором конденсату - Утюг с сепаратором конденсата 
Відведення конденсату для ZEUS/V - Отвод конденсата для ZEUS/V
Стопор для коміра - Стопор для воротника
Притискна планка з нагріванням - Прижимная планка с нагревом

150 
см

26,5-45,5 
см

ДЛЯ ПАЛЬТО

Паровой манекен со встроенным 
парогенератором на 10 л

Паровий манекен з підключенням 
до зовнішнього джерела пари
Паровой манекен с подключением к 
внешнему источнику пара

Технічні характеристики 
Технические характеристики
Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува 1,29 кВт

Потужність нагріву - Мощность нагрева 

Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера

2 кВт 2 кВт
 Об`єм бойлера - Объём бойлера       10 л

Потужність помпи - Мощность помпы         0,5 кВт

5 bar
Середнє споживання пари -  Среднее потребление пара 

Робочий тиск пари -  Рабочее давление пара
Об`єм в упаковці - Объём в упаковке  

Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота)
1,6 м3 1,6 м3
58/144/160 см 48/144/160 см

Вага - Вес      135 кг 110 кг
Стандартна напруга - Стандартное напряжение

Напруга за запитом - Напряжение по запросу
Вибір між формою для пальто та  стандартною - Выбор между формой для пальто и стандартной 
Ідеально підходить для придання форми та прасування пальто, курток, жилетів, толстовок і сорочок 
Идеально подходит для придания формы и глажки пальто, курток, жилетов, толстовок и рубашек 
Регулювання ширини плечей - Регулировка ширины плеч

Сенсорна панель управління 
Сенсорная панель управления

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Паровий пістолет - Паровой пистолет
Парова щітка - Паровая щётка

Пістолет для розпилення води - Пистолет-распылитель
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135 
см

26,5-45,5 

ZEUS/A PNEUMATICO  

-
-
-

-

6 bar 

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

150 
см

26,5-45,5 

СТАНДАРТ ДЛЯ ПАЛЬТО

Пневматичний паровий манекен з 
вбудованим парогенератором на 10 л 
Пневматический паровой манекен со 
встроенным парогенератором на 10 л

ZEUS/V PNEUMATICO  
Пневматичний паровий манекен з 
підключенням до зовнішнього джерела пари
Пневматический паровой манекен с 
подключением к внешнему источнику пара

Потужність мотора піддува - Мощность мотора поддува

Технічні характеристики
Технические характеристики ZEUS/A PNEUMATICO  ZEUS/V PNEUMATICO  

1,29 кВт 1,29 кВт
Потужність нагріву - Мощность нагрева 2 кВт 2 кВт

 Об`єм бойлера - Объём бойлера       10 л
Потужність нагріву бойлера - Мощность нагрева бойлера 9 кВт (12 кВт опція)

Потужність помпи - Мощность помпы         0,5 кВт
Середнє споживання пари -  Среднее потребление пара 

Робочий тиск пари -  Рабочее давление пара
Тиск стисненого повітря - Давление сжатого воздуха  

12 кг/г
5 bar 5 bar

6 bar 
Об`єм в упаковці - Объём в упаковке 1,6 м3 1,6 м3

Габарити (глибина/довжина/висота) Габариты (глубина/длина/высота) 140/190/160 см 140/190/160 см
Вага - Вес  135 кг160 кг

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

Вибір між формою для пальто та  стандартною - Выбор между формой для пальто и стандартной 
Ідеально підходить для додання форми та прасування пальто, курток, жилетів, толстовок і сорочок 
Идеально подходит для придания формы и глажки пальто, курток, жилетов, толстовок и рубашек

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Сітка для береження форми трикотажу - Сетка для поддержания формы трикотажа 
Змійовик повітряного нагріву - Змеевик во душного нагрева 

Праска і  сепаратором конденсату - Утюг с сепаратором конденсата 
Відведення конденсату для ZEUS/V PNEUMATICO - Отвод конденсата для ZEUS/V PNEUMATICO

Стопор для коміра - Стопор для воротника

Притискна планка з нагріванням - Прижимная планка с нагревом
Пістолет для розпилення води - Пистолет-распылитель Паровий пістолет - Паровой пистолет

Парова щітка - Паровая щётка
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см см

Сенсорна панель управління 
Сенсорная панель управления




