
Huvuddata KM 752

Valsbredd, mm 730

Valsdiameter, mm 120

Valshastighet, v/min 14

Valstryck, max, kg/cm² * 560

Längd mangelduk, mm 2500

Artikelnummer 151110

*Medeltryck uppmätt inuti mangelduken är 150 kg/cm²

Användarvänlig kallmangel
KM 752 är en kraftfull mangel med ett 
tryck på hela 560 kg/cm². Det höga trycket 
och de formstabila aluminiumvalsarna ger 
linnedukar, lakan och servetter en perfekt 
fi nish. 

Den transparenta skyddskåpan gör att an-
vändaren har full överblick under mangling-
en. Mangeln har ett inmatningsstopp som 
slår till vid överlast och ett motorskydd som 
stänger av mangeln om något fastnar. Den 
unika lyft- och frikopplingsanordningen gör 
att lakan eller annat tvättgods inte fastnar. 
En snäckväxel, direkt kopplad till motorn 
sköter driften på ett tyst och säkert sätt. 

Egenskaper
• Högt tryck, 560 kg/cm²
• Formstabila aluminiumvalsar
• Unik lyft- och frikopplingsfunktion
• Inmatningsstopp vid överlast 
• Fingerskydd och nödstopp
• Transparent skyddskåpa
• Drivning genom snäckväxel 
• Återställningsbart motorskydd

KM 752

Kallmangel

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det fi nns 
möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För full-
ständiga garantivillkor se www.podab.se.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget 
annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter fi nns i 
fl erbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.



Modell KM 752

Elanslutning Fas/spänning/frekvens 3~N/400V/50Hz

Effekt, kW 0,37

Säkring, A 10

Elkabel längd, mm 2100

Tillbehör/tillval Lakansträckare plastvals, artikelnummer 161012

Lakansträckare trävals, artikelnummer 161037

Korg till lakansträckare, artikelnummer 161013

Vikt Vikt netto, kg 90

Vikt med emballage, kg 100

Framsida Vänster sida Ovanifrån
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Mått i mm A B C D

Bredd Djup Höjd Höjd till arbetsbord
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