
SECADORES ROTATIVOS SÉRIE SLI
SLI-9
SLI-14
SLI-14D

LAUNDRY EQUIPMENT



Os secadores SLI conseguem uma secagem ótima com a máxima eficiência energética.
A sua confiabilidade e durabilidade convertem-nos em imprescindíveis para assegurar a 
rentabilidade de lavanderia.

UMA NOVA DIMENSÃO NA TECNOLOGIA DA SECAGEM

SERIE SLI
DESIGN ROBUSTO E ERGONÔMICO
O design ergonómico dos SLI garante à máxima 
facilidade de uso para o operário.
A abertura e fechamento da porta realiza-se com 
grande facilidade graças a um puxador ergonómico e 
um sistema de fechamento magnético.
Uma porta de amplas dimensões facilita as operações 
de carga e descarga.
Um pedestal eleva a máquina a uma altura 
confortável para o usuário, que lhe permite situar com 
comodidade a carga e descarga da roupa.

A ergonomia combina-se com uma grande robustez. 
A porta de aço inoxidável segura-se mediante 
fixações de aço que superaram provas de vida 
equivalentes a mais de 20 anos de uso.
 

O MELHOR RENDIMENTO
O microprocessador dos secadores realiza diagnósticos completos de todos 
os parâmetros da máquina para conseguir o máximo rendimento e otimizar o 
processo de secagem.
Através do display, indica em cada momento o estado do secador.

MÁXIMA FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
A grande acessibilidade a todos os componentes dos 
secadores SLI facilita as tarefas de manutenção.
Praticamente todos os componentes estão ao alcance 
da mão com só abrir o painel inferior.
Uma mensagem no visor indica ao usuário quando 
é necessário fazer a limpeza do filtro, fator essencial 
para o ótimo funcionamento da secadora. 

PRODUTIVIDADE NO MÍNIMO ESPAÇO
A relação entre a capacidade de carga e as 
dimensões dos secadores SLI reafirman a sua grande 
produtividade.
Se bem dispõem de uma grande capacidade de 
carga, as suas dimensões são realmente reduzidas, 
otimizando assim o espaço da lavanderia.
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ROBUSTEZ, DURABILIDAD E ECONOMIA ENERGÉTICA TRADUZEM-SE EM
MÁXIMA RENTABILIDADE.
Os materiais utilizados na sua construção e o seu design robusto asseguram uma grande 
capacidade de resistência nas condições mais duras durante anos.

MELHOR MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CALOR
O tambor dos secadores SLI é o único que oferece um 
fluxo de ar axial. O fluxo de ar entra no secador desde a 
parte posterior e distribui-se no interior do tambor em uma 
superficie não perfurada com distintos sensores de calor.

Graças à sua extrema capacidade para reter e manter o calor, 
consegue-se uma secagem excepcional utilizando menos 
energia.
O tambor dos secadores é de aço inoxidável com um fino 
acabamento que contribui a reduzir a criação de fibrina.

EFICIÊNCIA COM A MAIOR SEGURANÇA
Os modelos com controle Standard (não autosservi-
ço nem sistemas automatizados de vending) estão 
equipados com sistema SAFE (segurança contra 
incêndios).
O sistema SAFE ativa pulverizadores de água no 
interior da máquina em caso de aumento excessivo da 
temperatura que possa representar um risco de incên-
dio, e os desativa quando a temperatura retorna a seu 
nível normal. Além disso, controla o risco de incêndio 
quando a máquina está ligada à alimentação elétrica, 
mesmo quando a secadora não está efetuando um 
ciclo de secagem.

PORTA COM VIDRIO DUPLO
A porta dos secadores SLI dispõe de vidro duplo 
evitando calor ao ambiente e mantendo a superficie da 
porta sempre fria.

SLI-9 SLI-9U

GIRBAU  Laundry equipment



P0
0

6
33  10

/14

SECADORES ROTATIVOS SLI
MODELO SLI-9    SLI-9U SLI-14 SLI-14D

Capacidade (1/25 - 1/18) kg 8 - 11,5  12,5 - 17,5 2 x 12,5 - 17,5

Ø Tambor mm 654 762 2 x 762 

Comprimento tambor mm 610 686 2 x 686 

Volume tambor dm3 205 313 2 x 313 

Peso liquido kg 112 130 250

Peso bruto kg 121 141 264

Altura  H mm 1.092 1.418 2.042

Largura  L mm 686 791

Profundidade  P mm 837 936

Base porta ao chão  h mm 250 576 -

Ø Água (FSS*)   A mm 19*

Ø Entrada gás   G   in. 3/8 N.P.T. 2 x 3/8 N.P.T.

Ø  Extraç vapor  EV mm 102  152,4 2 x 152,4

Potência motores  E kW 0,44 0,55 2 x 0,55 

Aquecimento elét.  EL kW 1Ph  5,4 / 3Ph  8,1  3Ph  13,5  3Ph  2 x 13,5

Voltagem aquec. elét. 1Ph   208-230V 50/60Hz
3Ph  230 -415V 50Hz 
3Ph  208-460V 60Hz

3Ph 230-415V 50Hz
3Ph 208-480V 60Hz

Potência gás kW 11,72 16,11 2 x 16,11 

Voltagem aquecimento
Gas-vapor

1Ph 230V 50Hz
1Ph 208-230V 60Hz

Caudal Ar m3/m 6,5 10,2 2 x 10,2 

Dimensões com embalagem
L x P x H

mm 762x839x1.143  839x915x1.220 864x915x2.109

* Solo de controle standard

Vídeo corporativo
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HEADQUARTERS 
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.es

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Castle Hill, Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
Germany - Hannover - Tel. +49-511 60099389 - girbau@girbau.de
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com


