
Ένας απλός αλλά αξιόπιστος σχεδιασμός με εύκολη πρόσβαση στα μηχανικά μέρη, τα 
οποία συνδυάζονται ιδανικά με τα έξυπνα ηλεκτρονικά μέρη των πλυντηρίων. Όλα τα 
μηχανικά μέρη έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με την υψηλότερη ποιότητα δίνοντας 
βάση στη βελτιστοποίηση της τοποθεσίας του κάθε ενός και στη μικρότερη ανάγκη για 
συντήρηση.

Όλα τα πλυντήρια είναι εξοπλισμένα με τρίτη είσοδο νερού η οποία βοηθά στην 
εξοικονόμηση χρόνου από το γέμισμα, ενώ επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
μαλακό νερό, όζον ή ανακυκλωμένο νερό.

Όλα τα μοντέλα με διαθέτουν ένα αποδοτικό σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να 
υπολογιστεί το φορτίο που εισάγεται στο μηχάνημα. Το πλυντήριο προσαρμόζει 
αυτόματα την ποσότητα του νερού και τα απορρυπαντικά που χρειάζεται να 
χρησιμοποιηθούν για κάθε πλύση.

Αυτό το σύστημα μεγιστοποιεί την ποιότητα του πλυσίματος στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο κύκλου. Με μικρές διατρήσεις στα πλευρά του κάδου, το νερό πέφτει μέσα στο 
κάδο σε μορφή καταρράκτη μεγαλώνοντας την μηχανική ενέργεια μέσα στο κάδο 
μειώνοντας έτσι τη χρήση του νερού. 

Επίσης ο εργονομικός σχεδιασμός του κάδου και του λάστιχου του κάδου που αφήνει 
ένα μικρό κενό ανάμεσα τους, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να 
ζεστάνει το νερό ενώ αποφεύγεται η χρήση περιττών αππορυπαντικών και νερού.

Τα πλυντήρια είναι εξοπλισμένα με αυτόματο μείκτη νερού (αναμιγνύει διαφορετικές 
θερμοκρασίες νερού) ο οποίος προσφέρει μέγιστη οικονομία στη κατανάλωση ενέργειας 
και μειώνει τον χρόνο πλυσίματος. 
Επίσης, οι νέες σειρές, περιέχουν ένα νέο σύστημα δοσολογίας του σαπουνιού, νέους 
αγωγούς νερού, καθώς και ευκολότερη σύνδεση του απορρυπαντικού. Όλα τα 
μηχανήματα έχουν πιστοποιητικό WRAS το οποίο εξασφαλίζει ότι το νερό δεν θα ξαναπάει 
πίσω στο μηχάνημα

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία τους και μέσω του αντιστροφέα, τα πλυντήρια μπορούν 
να ανιχνεύσουν οποιαδήποτε  ανισσοροπία σε αρχικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο η 
διαδικασία γίνεται ομαλότερη και διασφαλίζει την μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος 
ενώ μειώνει το χρόνο πλυσίματος, κάνοντας παράλληλα και οικονομία στην ενέργεια

Τα πλυντήρια Fagor έχουν την κατάλληλη υποδομή για να χρησιμοποιήσουν το σύστημα 
WET CLEANING. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η αγορά ακριβών εξαρτημάτων που 
θα χρειαζόντουσαν σε άλλη περίπτωση για τη λειτουργία αυτού του πολύπλοκου 
προγράμματος. 
Με αυτή τη λειτουργία, πολλά προγράμματα wet cleaning μπορούν να γίνουν από το 
πλυντήριο, εξοικονομώντας έτσι χρήματα από την πιθανή αγορά ενός άλλου ειδικευμένου 
μηχανήματος.
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