
15 кг*

Особливості сушильних машин
• Барабан із оцинкованої сталі
• Фільтр для видалення ворсу розташований 

спереду для зручності очищення
• Потужний витяжний вентилятор забезпечує 

скорочення часу сушіння та невеликі 
експлуатаційні витрати

• Дверцята з великим кутом відкривання 180° 
забезпечують легкість завантаження та вивантаження

• У стандартній комплектації верхня, передня 
та бічні панелі пофарбовані в антрацитовий 
сірий колір

• Електричне нагрівання
• Індикатори стану: відчинення дверцят, 

нагрівання, охолодження
• Більш тривалий термін служби: щонайменше 15 000 

циклів

LDE

Сушильна машина 
для підприємств
Механічна панель управління з 
розташуванням біля задньої стінки

S P E E D  Q U E E N  |  P R O F E S S I O N A L

Механічне керування з 
розташуванням біля задньої стінки 
• Класичні ручки регулювання
• Енергоефективність
• Попередньо налаштовані цикли дозволяють швидко 

вибрати цикл
• Три основні програми сушіння з можливістю 

встановлення додаткових режимів

Официальный импортёр пр продукции Speed Queen и Alliance Laundry Systems в Украине
тел. 0800-215-019        info@stirka.in.ua



Професійна сушильна машина LDE
Технічні характеристики

LDE3TRGS301NG10 LDE3TRGS401NG22

Виконання Для підприємств Для підприємств

 Нагрів Електричний Електричний

Напруга 220 В / 50 Гц / 
1 фаза

400 В / 50 Гц / 
3 фази

Управління Механічне Механічне

Розташування 
панелі 
керування 

Ззаду Ззаду

Сушильная машина

Завантаження кг 15*

Матеріал барабана Гальванізована 
сталь

Об'єм барабана л 198

Електричне 
нагрівання 

кВт 5,2 (230 В)
5,3 (400 В)

Потужність мотора кВт 0,25

Розміри

В × Ш × Г мм 1 092 × 683 × 711

Маса нетто кг 61

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ

Об'єм (з упаковкою) м3 0,77

Розміри в упаковці 
В × Ш × Г

1 156 x 737 x 832

Маса брутто 66

597 mm 
(23.5 in.)

711 mm (28 in.)
10 mm 
(0.4 in.)

203 mm 
(8.0 in.)

*114 mm 
(4.5 in.)
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*102 mm
(4.0 in.)

391 mm 
(15.4 in.)

683 mm (26.9 in.)

589 mm 
(23.19 in.)
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Вид збоку Вид ззаду Вид спереду

* Вологої білизни
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