
АВТОМАТИЧНИ
МАШИНИ 
ЗА ПРАНЕ 
НА КИЛИМИ 
CLEANVAC

Килимите

 никога не са

 били по-чисти!

КАТАЛОГ

Различни модели за
стартиращи и развиващи се
бизнеси .

Гарантирана бърза
възвращаемост на
инвестициите.

 Съкращаване на разходите 
 и увеличаване на приходите.

Повишаване на
конкурентноспособността. 
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BRS - B
БЕЙСИК 

Автоматична
машина за пране 
 на килими 

Нашата нова и много популярна
серия машини за пране на
килими BRS Бейсик е решение за
компании, които са начинаещи в
почистването на килими и не
искат да инвестират високи
разходи за модерно оборудване
както и за компании, които
трябва да надградят ръчното
пране на килими до точка между
ръчно пране и напълно
автоматично пране.

4 дискови четки
Нанасяне на шампоан и вода, чрез
автоматични помпи. 
Управление, чрез превключватели
вместо сензорен екран : по-малко
електроника , по-лесно управление.

Много по-висок капацитет от
ръчните машини.
Необходима е по-малко работна
сила в сравнение с
традиционното ръчно пране.
Конкурентни цени.
По-малко нужда от обслужване
Лесна употреба
По-дълъг живот

Какви са основните функции
на машината? 

BRS- B Basic се предлага с 3
стандартни размера , от които
клиента избира най-подходящия за
него в  зависимост от размера на
килимите: 

BRS 260 B-  с ширина 2,6 метра
BRS 320 B - с ширина 3,2 метра
BRS 420 B - с ширина 4,2 метра

 
 
 

Перфектното решение за
компании, които са

начинаещи в почистването
на килими...
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Combi 
Model 

Комбинирана 
 автоматична
машина за пране и
сушене на килими

Комбинираната машина за пране
и сушене на килими Combi
Cleanvac е  максимално
компактен модел
 подходящ за бизнеси с малко
пространство. Нашата
автоматична машина за пране и
сушене на килими ви  осигурява
възможността да спестите  място
и да предложите два типа услуга
в една машина с максимален
капацитет на почистване. 
Машината разполага с вана за
предварително накисване  на
килима, което улеснява процеса
и позволява силно замърсените
килими да бъдат успешно
почистени .  Благодарение на
регулируемото ниво на четките,
всеки вид килим може да бъде
почистен безупречно, с
изключение на копринените
килими. 

Процесът на изпиране е около 7-8
минути за всеки стандартен
размер килим (6m²) като след това
килимът излиза на руло в края на
машината . Следващият етап е 
 изстискването и сушенето, което 
 отнема приблизително около 4-5
минути в зависимост от
дебелината на килима .Процесът на
изплакване  също е включен във
функциите на машината.

Два типа услуга в една
машина ! Максимално

компактен модел
 подходящ за бизнеси с малко

пространство. 
 

Колко време отнема процеса
по изпиране и изсушаване на
един килим? 
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BRS -  F
FULL
AUTOMATIC

Автоматична
машина за пране 
 на килими 

С капацитет за измиване 1500-2000 м2 на ден, BRS - F серията е
предпочитан избор за професионални компании.
В автоматичните машини за пране на килими от серия BRS-F е
използвано ново поколение технология. Напълно автоматизирани  и
ефективни BRS-F  постигат най-висок капацитет на измиване.
Оборудвани с 8 дискови четки и 2 ролкови четки машините имат
възможността едновременно да почистят килима и от двете му страни.
Едната от ролковите четки  измива килима и премахва косми и влакна от
повърхността на килима , докато другата ролкова четка измива и
почиства долната част на килима.  Със своята система за изплакване от
150 бара налягане,  BRS-F отстранява напълно остатъците от препарат и
шампоан . Количествата на препарата, шампоана и водата се регулират,
чрез контролния панел. Скоростите на движение вдясно-ляво на
конвейера и четките също могат да се регулират.

 

МОДЕЛ BRS 260 F - Широчина на лентата 260 см.,

МОДЕЛ BRS 360 F - Широчина на лентата 360 cm, 

МОДЕЛ BRS 420 F -  Широчина на лентата 420 см ,

Автоматичните машини за пране на килими от серия BRS-F се
предлагат в три основни модела :
 

 8 дискови четки, 2 ролкови четки.

8 дискови четки, 2 ролкови четки.

10 дискови четки, 2 ролкови четки.
 
 
 

Предпочитан избор за
професионални компании !
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BRS -  C
Compact

Автоматична
машина за пране 
 на килими 

BRS-C  е машина, която удовлетворява клиента с компактен дизайн и
бързо изпълнение. Предпочитан е  от средно и високо ниво на пране
на килими. BRS-C се произвежда в 3 размера : 260 см, 320 см и 420 см.
ширина на лентата.

 

Предпочитан избор за
професионални компании !
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СПЕЦИФИКАЦИИ
 

•  Първи четков модул с 4-ри четки.
•  Втори четков модул с 4- ри четки.
•  Изплакващо устройство.
•  Вакуумно устройство за изсмукване на вода.
•  Модул за изцеждане на водата.
•  Структура от дълбоко галванизирана стомана гарантираща защита от корозия.
•  Възможност за изпиране на всички видове килими.
•  Операционна система за контрол и управление на скоростта.
• Система с фрагментни конвейерни ленти, която предотвратява изместване на
задвижващия ремък.
• Контрол на цялостния измивен процес ( химичен препарат, вода и
електричество) , чрез цифрово-програмно устройство /ЦПУ/.
• цифрово-програмно устройство /ЦПУ/ със сензорен екран.
• Автоматична система за дозиране и нанасяне на препарат и вода.
• PLC сензорен екран.
• Пневматичен контрол на натиска на четките.

 



RL  1200
1400-1600

Автоматична
центрофуга за 
изтискване на
килими

Изберете най-доброто решение за изтискване на
килимите след изпиране. Автоматичните центрофуги
за изтискване на килимите от серията Cleanvac ви
предлагат бърз, лесен и удобен начин да постигнете
95% сухота на килимите само за 3 минути! Машините
се предлагат в три модела RL-1200-1400-1600 в
зависимост от размера и функциите. 

 

До 95% сухота на килимите
 само за 3 минути! 
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ПРЕДИМСТВА:

До 95% изсушаване на всички килими 
Плавен и безшумен процес на работа.
Висок клас неръждаема стомана на барабана. 
Система за изплакване. 
Технология предотвратяваща следи от сгъване,
цветовете не се смесват.
Различни модели в зависимост от размера : 270
см,320 см,370 см, 420 см.  



АВТОМАТИЧНА МАШИНА
 ЗА ИЗТУПВАНЕ НА
КИЛИМИ 

www.reallygreatsite.com

 

Изтупването на килимите е първият и много важен етап
от процеса на прането, на килими. Повечето от
професионалните фирми за пране на килими винаги
изтупват килимите, преди да преминат към друго
третиране, включващо вода и химикали. Има различни
техники за изтупване на килимите. В старите дни това
обикновено се правеше, чрез удряне на килима с пръчки,
с гумено покритие, за да се отстрани прахта. 

Сега с усъвършенстването на технологиите, ние
педлагаме по-лесен и по-бърз начин, а именно
посредством машини за изтупване на килимите.
Машините се предлагат в два модела напълно и
полуавтоматично изтупване с конвейерна система и
функция за вакуумиране.

 Докато ръчните машини за почистването на килими 
 разчитат на човешка сила, увеличаваща цената на труда,   
автоматичните машини съкращават разходите и
улесняват процесите. 

Защо е важно изтупването на килима преди пране ? 
Защо да инвестирате в автоматична машина за

изтупване?
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АВТОМАТИЧНА МАШИНА
 ЗА ИЗТУПВАНЕ НА
КИЛИМИ 

www.reallygreatsite.com

Препоръчително е да използвате машина за пране на
килими преди процеса на пране, за да елиминирате

излишното количество прах върху килимите и така 
 да осигурите по-бързо изпиране.

 

 Проучванията са доказали, че  от 50 до 100 г. прах се
забелязва да излиза от всеки среден килим от 6
квадратни метра, който преминава през машините
за изтупване. Изтупването на килимите преди пране
посредством машината намалява времето, водата и
детергентите, необходими за постигане на 
най-доброто почистване.
Килими от 300 до 500 кв.м могат да бъдат изтупани
за по-малко от час, чрез автоматична машина .
Средната консумация на електроенергия е 4kw,
което  прави машината  икономична за използване
като същевременно улеснява процеса.

wwww.ermang.com



 

Машината за опаковане на килими извършва
последния процес  преди доставката на килимите до
килентите, а именно пакетирането им.  Освен
функцията за пакетиране, благодарение на силната
вакумна мощност и четките, с които разполага
машината отстранява дори  последно останалите 
 малки частици от замърсяване по килимите, за да се
постигне перфектно почистване преди  те да бъдат
пакетирани. Процесите по финално почистване,
парфюмиране и опаковане  на килимите отнема около
10 минути. 
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АВТОМАТИЧНА
МАШИНА
 ЗА ОПАКОВАНЕ 
НА КИЛИМИ 



WWW.ERMANG.COM

КОНТАКТИ
+359 887 595 594
+359 887 244 645

 
4004 Пловдив,
България

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 
 

ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН
ПАРТНЬОР ПРИ

УСПЕШНОТО
РЕАЛИЗИРАНЕ НА

ПРОЕКТИТЕ ВИ

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ
ПРЕДЛОЖИМ 

НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО РЕШЕНИЕ
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС! 

бул.Никола Вапцаров 3 А-Б

ermang@ermang.com

www.ermang.com


