
İnovasyon
TEMEL MAKİNE 1977 yılından itibaren 
sürekli olarak değişimin gelişim ile 
ayrılmaz bir bütün olduğu ilkesiyle uzun 
ömürlü, çevre dostu ve yüksek verimli 
makineler üretir.

Tekstil dostu çamaşır 
makinesi

TAM OTOMATİK 
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
THW SERİSİ

Sağlam makine yapısı

Yüksek G-Faktörü

Yüksek devirle enerji ve 
para tasarrufu



Ürünlerimiz profesyonel çamaşırhanelerde 

tekstil yıkama işlemi için geliştirilmiştir.

3 Çift taraftan yataklı tambur ve ömür boyu garantili mil

3 Bölmeli tambur yapısı ve dalgakıranlar sayesinde 
mükemmel yıkama kalitesi

3 Tekstil dostu tambur yapısı ile %50 daha uzun tekstil 
ömrü

3 İç, dış tambur ve tüm gövde yüksek kaliteli paslanmaz 
çelik

3 Kimyasal ile temas eden tüm yüzeyler AISI 316 kalite 
paslanmaz çelik

3 Elektronik anti-balans kontrolü sayesinde sessiz ve 
mükemmel operasyon

3 Titreşim önleyici amortisör ve vibrasyon önleyiciler ile 
sıfır balans ve her defasında sıkmaya kalkış

3 Sıkma gücü 380 G

3 Otomatik ve manuel kullanım imkanı sağlayan kontrol 
sistemi

3 İnvertör kontrollü tambur tahrik sistemi

3 Elektronik ve manuel çift kumanda paneli

3 Otomatik kapak ayar sistemi

3 Disk fren ile yüksek güvenlik

3 Pnömatik kontrollü uzun ömürlü buhar ve su girişleri 

3 Sıvı dozajlama sistemlerine uyumlu sinyal sistemi 

3 Çift cidarlı, vakumlu yükleme kapağı

TEMEL MAKİNE dünya kaynaklarının geleceğine önem veren tüm 

işletmelere çevre dostu ürünler sunar. Su ve enerji tasarrufu 

sağlayan uzun ömürlü ve ileri teknolojiye sahip makinelerimiz 

yeşil yaşamı destekler.

THW 900 THW 1200 THW2 1200 THW 2400

Tambur bölmesi adet 3 3 2 3

Kapasite kg/sf 90 120 120 240

Tambur ölçüleri mm Ø 1250 / 750 Ø 1250 / 1000 Ø 1250 / 1000 Ø 1700 / 1100

Tambur hacmi litre 920 1220 1220 2490

Motor gücü kW 15 18,5 18,5 45

Sıkma hızı dev/dk 750 750 750 600

G Faktörü G 394 394 394 342

Buhar ısıtma 
gücü kg/saat 60 80 80 160

Genişlik mm 2000 2000 2120 3000

Derinlik mm 1580 1750 1650 2000

Yükseklik mm 2000 2000 2000 2800

Net ağırlık kg 2700 3020 3100 5850
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Çamaşırhane 
Sistemleri


