
LAVADORA-EXTRATORA 
SECADORA CONJUGADA

COMERCIAL

EXCLUSIVIDADE E QUALIDADE

• Ótimo produto para os proprietários diferenciarem suas lojas da concorrência. A Lavadora-extradora/Secadora 
conjugada fornece aos clientes uma opção completa, sem necessidade de usar carrinhos para levar as roupas 
até uma secadora de grande capacidade pelo ambiente de lavanderia.

• A secadora possui duas seleções diferentes de ciclo para potencializar o lucro adicional;

• As portas de entrada frontais oferecem rápido acesso aos principais componentes da lavadoraextratora
para facilitar e melhorar o manuseio para manutenções;

• O dispenser do sabão embutido feito de aço inoxidável com detalhes cromados, dispõe de design elegante e
moderno no equipamento.;

• São projetadas para aproveitar o máximo de espaço por metro quadrado em lavanderias onde este espaço 
é escasso;

• Oferece todos os benefícios da lavadora-extratora e secadora de 14kg da Speed Queen e tambem disponível 
na capacidade de 23 kg;

CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICAÇÕES

SST30 SST50
Lavadora-
Extratora

Secadora Lavadora-
Extratora

Secadora

Controle

Especificações

Quantum Touch Quantum Touch

2 x 14 2 x 23Capacidade - (kg)

610 762 668 838Diâmetro do cilindro - (mm)

406 660 515 762Profundidade do cilindro (mm)

119 300 178 419Volume do cilindro - (litros)

– Sim – SimCilindro com reversão

363 574 414 683Tamanho de abertura da porta - (mm)

356 3701303 1328Altura da porta ao piso - (mm)

–2 x 19 –2 x 19Conexão da entrada de água - (mm)

–1 x 76 –1 x 76Diâmetro do Dreno - (mm)

108 – 115 –Altura do Dreno para o Piso - (mm)

– –21,4 27,8Potência da entrada de calor - kW

– –1/2 NPTConexão de gás - G/cm3 1/2 NPT

Saída de ar - mm – 200 (formato oval)

–

– 250 (formato oval)

–Fluxo de ar - cfm (l / s) 400  (190) 600 (285) 

Exaustor –
Motor - HP (kW)

–0.5 (0.4)
Drive

0.5 (0.4)

1 (0.75) 0.3 (0.2) 2 (1.5) 0.5 (0.4)

9 – 9 –Número total de velocidades

Velocidades do cilindro 
- RPM (Força G)

766 (200) – 733 (200) –

Especificações
B

Elétricas - 
amperes

15 15 – –

X 15 10 15 10

P 15 10 15 10

100-120V/50/60/1

200-240V/50/60/1/3

380-415V/50/60/3

876x1194x2108AxLxP 902x1372x2261
Dimensões com 
embalagem - mm

349 413Peso líquido - kg

357 422Dimensão para transporte - kg

Para obter informações mais precisas, o guia de instalação deve ser usado para a construção de todos os projetos.
Devido ao processo de melhoria contínua de produtos,, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Os sistemas de gestão de qualidade da Alliance Laundry Systems estão registrados na ISO 9001.


