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Normal spin (LN)

Παρουσιάζουμε την σειρά KARE, τη νέα γενιά πλυντηρίων 
ρούχων της Fagor Industrial. Μια προηγμένη και 
ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων που έχουν σχεδιαστεί 
για να παρέχουν την καλύτερη λύση στον επαγγελματικό 
σας χώρο, επειδή ενδιαφερόμαστε για το τι είναι πιο 
σημαντικό για εσάς. 

Το KARE ενδιαφέρεται για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, το 
περιβάλλον μας. Με τη νέα γενιά KARE, διασφαλίσαμε ότι 
διαθέτουμε όλα τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της 
τεχνολογίας. 

Ο νέος έξυπνος έλεγχος είναι φιλικός προς το χρήστη και 
εγγυάται την απόλυτη φροντίδα για τα ρούχα σας. 

Τα μηχανήματά μας έχουν σχεδιαστεί εργονομικά και τα 
εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί με ακρίβεια για την 
ευκολότερη συντήρηση. 

Το KARE φροντίζει για την άνεσή σας, προσφέροντας 
πλήρη συνδεσιμότητα έτσι ώστε να μπορείτε να 
διαχειριστείτε τα ρούχα σας από οπουδήποτε. 

Τα πλυντήρια KARE ενδιαφέρονται για εσάς και το 
περιβάλλον, παρέχουν εξαιρετική απόδοση όσον αφορά 
την κατανάλωση ενέργειας και νερού προστατεύοντας τον 
κόσμο στον οποίο ζούμε.ΑΙ Α
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

KARE CONTROL
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ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

TO UCH P L US  CON TR O L

H νέα γενιά του επεξεργαστή Touch Plus 
Control προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη 
ευελιξία στον χρήστη χάρη στις 
πολυάριθμες λειτουργίες του: εύκολος 
προγραμματισμός, οθόνη αφής 7 ιντσών 
πλήρως έγχρωμη, 37 διαθέσιμες γλώσσες, 
θύρα USB για ενημερώσεις και το ίδιο 
σύστημα ελέγχου για μηχανήματα OPL και 
self-service.

Όλα τα πλυντήρια μας είναι εξοπλισμένα 
με ένα ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα 
προγραμματισμού με οθόνης αφής και 29 
προκαθορισμένα προγράμματα τα οποία 
μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη 
λειτουργία. 

Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε, να 
εξάγετε και να εισαγάγετε οποιοδήποτε 
από τα νέα προγράμματα μέσω USB ή 
WiFi.

Η οθόνη Touch Plus Control  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με καινοτόμο τρόπο ο 
οποίος μπορεί να αυξήσει τις 
προοπτικές εισοδήματος στα 
πλυντήρια self-service. 

Στην οθόνη μπορείτε να επιλέξετε να 
εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με 
τα χρονοδιαγράμματα και τις τιμές του 
ίδιου του πλυντηρίου, καθώς και της 
υπηρεσίας που προσφέρεται ενώ 
μπορείτε να απεικονίσετε εμπορικά 
μηνύματα από τρίτους. 

Όλα αυτά με ελκυστικό και 
εντυπωσιακό τρόπο.

Η σωστή δοσολογία τη σωστή ώρα σας 
παρέχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πλυσίματος και 
ομοιομορφία στο αποτέλεσμα. Και το 
πιο σημαντικό πράγμα: Σιγουριά. 8 
δοσιμετρικά σήματα ως στάνταρ + 6 
επιπλέον σήματα (χρόνος 
δοσομέτρησης, καθυστέρηση έναρξης, 
επιλογή εκκίνησης) σε όλα τα μοντέλα.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΠΟΡΤΑΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
KARE

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
TOUCH PLUS

01. 02. 03.

04.

Η γενιά Kare έχει σχεδιαστεί με γνώμονα 
την άνεση του χρήστη. Για το σκοπό 
αυτό, ένας από τους παράγοντες στους 
οποίους δόθηκε βάρος στην κατασκευή 
του ήταν να δώσει σε όλα τα πλυντήρια 
ρούχων τις μεγαλύτερες διαστάσεις 
πόρτας στην αγορά. 

Αυτό κάνει τη φόρτωση και εκφόρτωση 
πολύ πιο εύκολη και εργονομική, ειδικά 
στην περίπτωση μεγάλων πλυντηρίων.

Η εργονομία και η εμφάνιση έχουν 
ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των 
βάσεων:

A) Οι βάσεις για τα μοντέλα 11, 14, 
18, 25 και 35 kg έχουν σχεδιαστεί για 
να διατηρούν την πόρτα φόρτωσης 
στο ίδιο ύψος σε όλα τα μοντέλα: 
850mm. Αυτή η λύση καθιστά τη 
χρήση καροτσιών πολύ πιο εύκολη 
και πιο εργονομική.

Β) Βάσεις είναι επίσης διαθέσιμες για 
τα μοντέλα self service με 
διαφορετικό σχεδιασμό για να 
διατηρείται το ίδιο ύψος σε όλα τα 
πλυντήρια.

Ο τεχνικός πίνακας ελέγχου Touch 
Plus επιτρέπει την πλήρη 
επαλήθευση πολλών λειτουργιών: 
αυτόματη δοκιμή σφαλμάτων, 
συναγερμοί, ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης και αποθήκευση 
σχετικών πληροφοριών όπως 
κύκλοι, χρόνος λειτουργίας, 
ταχύτητα περιστροφής κ.λπ.

Ο σχεδιασμός, απλός και 
στιβαρός, έχει επικεντρωθεί στη 
σωστή τοποθέτηση κάθε 
εξαρτήματος και στη 
χαμηλότερη δυνατή συντήρηση. 
Έχει βελτιστοποιηθεί μέχρι τις 
λεπτότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με την πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένου του 
μπροστινού πίνακα που ανοίγει 
με μεντεσέδες και παρέχει 
εύκολη πρόσβαση στον πίνακα 
ελέγχου.
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Fagor σας προσφέρει την πιο ευέλικτη λύση 
στην αγορά για να εφαρμόσετε το Wet Cleaning. 
Όλα τα μηχανήματα είναι ευέλικτα, με πλυντήρια 
και στεγνωτήρια που παρέχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας διαφορετικών φάσεων ανά 
πρόγραμμα με όλες τις εξατομικευμένες 
παραμέτρους που απαιτεί κάθε παροχέας 
απορρυπαντικών στη βιομηχανία υγρού 
καθαρισμού. 

Πρόκειται για μια ευέλικτη επαγγελματική 
πρόταση δεδομένου ότι η Fagor έχει 
προηγουμένως συνεργαστεί με τις εταιρείες 
χημικών με τη μεγαλύτερη φήμη στον κόσμο και 
έχει δοκιμάσει εκ των προτέρων τα προγράμματα 
για συγκεκριμένα απορρυπαντικά. 

Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να συνεχίσετε να 
συνεργάζεστε με τον προμηθευτή 
απορρυπαντικών που έχετε ήδη αφού η 
ενσωμάτωσή των προϊόντων τους  στον Fagor 
εξοπλισμό σας θα είναι άμεση.

Η σειρά Kare δίνει τη δυνατότητα 
προσαρμογής των μηχανημάτων 
ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε 
πελάτη.
 
Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές και 
θα σας παραδώσουμε τα μηχανήματα με 
αυτές τις επιλογές έτοιμες, 
εγκατεστημένες και δοκιμασμένες στο 
εργοστάσιο.

Τα μηχανήματα μπορούν να 
μετατραπούν από OPL σε 
self-service και αντίστροφα μέσω 
του πίνακα ελέγχου TP2.

Ένα ηλεκτρικά θερμαινόμενο 
μοντέλο μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε μοντέλο ζεστού 
νερού.

Πλύνετε το κιτ ανακύκλωσης νερού για να 
βελτιώσετε τη χρήση του. Αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα χωρίς μηχανική δράση, 
για την καλύτερη φροντίδα των λινών σας.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
φάση του πλυσίματος.

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε 
μοντέλο πλυντηρίου.

- Μειωμένη μηχανική δράση της αντλίας.

- Μεγαλύτερη ροή νερού με χημικό προϊόν.

- Χρησιμοποιείται όλο το νερό της πλύσης, 
συμπεριλαμβανομένου του συνήθως 
χρησιμοποιούμενου νερού που βρίσκεται 
στο σωλήνα αποστράγγισης.

Τα μοντέλα με βαλβίδα αποστράγγισης μπορούν
εύκολα να μετατραπούν σε μοντέλα με αντλία
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Ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που 
πραγματοποιείται από το ίδιο το πλυντήριο, το 
οποίο ρυθμίζει έξυπνα την κατανάλωση νερού 
και απορρυπαντικού σύμφωνα με το φορτίο 
που εισάγεται. 

Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα χειροκίνητης 
ένδειξης του βάρους του φορτίου. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις 
ενέργειας, νερού και χημικών προϊόντων.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογική εξέλιξη 
της σειράς Kare, το μηχάνημα είναι ικανό να 
ανιχνεύει κάθε είδους ανισορροπία στη 
λειτουργία του αμέσως. 

Με αυτόν τον τρόπο, μόλις διορθωθεί το 
πρόβλημα, η λειτουργία γίνεται πιο ομαλά, 
γεγονός που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής 
των εξαρτημάτων και μειώνει το χρόνο 
πλύσης και την κατανάλωση ενέργειας

Σύμφωνα με τα πρότυπα 
αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας 
της Fagor Industrial, όλα τα πλυντήρια 
ρούχων της σειράς Kare είναι εξοπλισμένα 
με τον έλεγχο Kare Recovery System.
 
Φροντίζουμε για το περιβάλλον και την 
τσέπη σας, γι 'αυτό προσφέρουμε μια λύση 
που εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τα 
λειτουργικά σας κόστη.

Τα πλυντήρια Fagor έχουν το υψηλότερο 
G-FORCE στην αγορά. Αυτό προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα όπως η μείωση της 
κατακράτησης νερού στα λινά και στους 
χρόνους στεγνώματος. 

Έτσι μειώνετε το λειτουργικό κόστος και 
εξοικονομείτε ενέργεια

Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός 
ολόκληρης της σειράς πλυντηρίων Kare, 
βασίζεται σε μια σειρά διατρήσεων στις 
άκρες του κάδου και στον ελάχιστο χώρο 
μεταξύ αυτού και της δεξαμενή κάτι που 
επιτρέπει μόνο την κατανάλωση 
ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη 
θέρμανση του νερού που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί και για τη μείωση της 
περιττής χρήσης απορρυπαντικών.

Μέσω μιας σειράς διατρήσεων στα πτερύγια 
του πλυντηρίου, επιτυγχάνεται το φαινόμενο 
«καταρράκτης νερού» το οποίο ενισχύει τη 
μηχανική δράση του κάδου κατά τη 
λειτουργία και μειώνει σημαντικά την 
ποσότητα νερού που απαιτείται σε κάθε 
πλύση.
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