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Krebe-Tippo D.O.O е компания с 60-годишен опит и традиции в 
сферата на производството на индустриалните перални и други машини. 
Компанията се разраства и разширява постоянно. Бързо и умело се вписва 
във всички пазари и техните особености.
Мисията на компанията е да даде на клиентите си висококачествени и 
лесни решения в сферата на пералното оборудване и обработката на 
текстил.
Krebe-Tippo се счита за най-добрия и иновативен производител на 
индустриална техника в сферата на пералното оборудване.
Гъвкавост, позитивно отношение, партньорство, качество и иновативност.
Компанията е малка, но със същата продуктивност като на по-големи 
подобни компании, задоволяваща решения и предложения за всеки 
клиент. Отношенията между Krebe-Tippo и нейните клиенти са дългосрочни 
и позитивни, а трудностите и предизвикателствата се решават взаимно.
Стремежът на компанията е насочен главно към това да произвежда 
надеждни и високопроизводителни машини, които да отговарят на 
изискванията дори и на най-взискателните клиенти. В същото време те 
отговарят и на всички норми, наложени от Европейското законодателство. 
Използват се последно поколение технологии, а знанието, опитът и 
иновативността неизменно вървят едно с друго. Иновативността не е цел, 
но е пътят към успеха.

Бариерни перални машини
Инсталация съгласно хигиенните изисквания на ЕС за пране на болничен 
текстил.
Машината е проектирана за вграждане в стена, за да може от едната 
страна да се зарежда мръсният текстил, а от другата да се извади вече 
изпран и готов за гладене. Защитава текстила от бактерии и дезинфекцира 
прането.

Здрава и надеждна конструкция
Всички PHC модели разполагат с окачена стойка, пневматични 
амортисьори и въздушни възглавници за редуциране на вибрациите, 
всичко това удължава експлоатационния период на машината. Всички 
части на машината, които имат допир с вода, са направени от неръждаема 
стомана AISI 304 или по желание на клиента AISI 316.

Безопасна експлоатация
Машината е снабдена с механична спирачка за автоматичното 
позициониране на вътрешния барабан, в случай на злополука използвайте 
спирачката. Използването на механичната спирачка в рамките на по-
малко от 7 секунди стопира барабана. Отключването на барабана е 
безопасно и лесно, на практика може да го направите само с една ръка. 
При по-големите машини фокусът към безопасността и надеждността в 
този механизъм е още по-голям.



Ергономична и лесна за употреба
Дизайнът на всички модели е изключително ергономичен и работата с 
машината е много лесна. Машините предлагат широка гама от настройки 
според вашите нужди, разполагат и с електронна везна, за да се определи 
теглото на текстила. Снабдена с допълнителни входове за вода, дренажен 
клапан за използване на рециклирана вода, водомери и PH метри.

Перални машини с предно зареждане
Високооборотни перални машини със здрава конструкция, с капацитети от 
6 до 55 кг. Опростено меню с различни програми. Машината е оборудвана 
със специални амортисьори, обиращи вибрациите и намаляващи шума на 
машината. Моделите PCF 111,141,171 са с по-високи стойки и се източват 
по-лесно. Пералните са подготвени за инсталиране на дозиращи помпи за 
течни препарати.

Барабаните и водосъдържателите са изработени от неръждаема стомана 
AISI 304. По желание на клиента машините може да бъдат оборудвани 
с COOL DOWN система, която предпазва текстила от увреждане от 
прегряване. Перфорираният барабан е изключително издръжлив и с 
дълъг живот. Изцяло програмируеми настройки и меню с голям набор от 
езици. Може да създавате индивидуални перилни програми, съобразени с 
вашите изисквания. Повечето от моделите са с двойни дренажни клапани 
и автоматична дозираща система за вода и препарати, която оптимизира 
използваното количество.

Сушилни машини
Сушилни машини с капацитет от 10 до 125 кг. Изцяло програмируемо 
меню, директно захранване с нагорещен въздух във въртящия се барабан. 
Закаленото прозрачно стъкло позволява постоянно наблюдение на 
процеса. Вратите на машините имат сигнална система, която стопира 
барабана и цикъла на машината, в случай на повреда или при отваряне 
на вратата. Снабдена е и със система против измачкване. Барабанът и 
филтърът са изработени от неръждаема стомана. Машините имат вградена 
система за контрол на остатъчната влажност на текстила и инверторно 
управление на електродвигателя за барабана.
Филтърът на машината също е изработен от неръждаема стомана и се 
демонтира много лесно, за да бъде изчистен. Машината сигнализира, 
когато филтърът трябва да бъде почистен. За да си осигурите перфектни 
резултати, почиствайте филтъра редовно.
Сушилните могат да се поръчат: с електрически нагреватели, пара или газ.

Каландри
Солидни, здрави и високопроизводителни каландри, оборудвани с със 
система за регулиране на скоростта на гладене. Компанията предлага 
различни модели каландри 
Каландрите могат да се поръчат: с електрически нагреватели, пара или 
газ.



ПЕРАЛНИ МАШИНИ С 
ПРЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ
Обща характеристика:

Широка гама от машини за всички нужди в сферите на: хотелите, болниците, ресторантите и индустриалните перални 
комплекси.

• Перални машини с високоскоростна центрофуга, здрава конструкция и капацитет от 6 до 55 кг;
• Инверторно управление на електродвигателите;
•  Независимо окачване на пружини и амортисьори, обиращи вибрациите и ограничаващи шума на машината в 

работен режим (за модели: PCF 11, 14, 17); вградени дренажни вентили за лесно източване; 
•  Диспенсер за прахообразни препарати, монтиран на предния панел и възможност за монтаж на течни препарати. 

(за моделите PCF 25 до PCF 55);
•  Водосъдържател и барабан изработени от неръждаема стомана (AISI 304), възможност за охлаждане и 

предпазване на текстила от увреждане;
• Специална перфорацията на барабана с цел удължаване на експлоатационния му период;
•  Много висок G фактор;
Изцяло прoграмируеми контролери с възможност за лесно създаване на нови програми. Дистанционен мониторинг и 
контрол на перилния процес благодарение на специално разработен софтуер HMSS /опция/.
•  Ниски оперативни разходи.
Повечето от моделите се предлагат и с двоен дренажен вентил ,както и с автоматична електронна везна AWS, с цел 
оптимизиране на разходите на вода и препарати /опция/.

Списък с модели:

Полупрофесионална перална машина (PCP): 6
Перална машина с високооборотна центрофуга (PCF): 081
Перални машини с предно зареждане и високооборотна центрофуга (PCF): 111, 141, 171
Перални машини с предно зареждане и високооборотна центрофуга (PCF): 251, 351
Перални машини с предно зареждане и високооборотна центрофуга (PCF): 452, 552



Полупрофесионална перална машина PCP 6
Полупрофесионалната перална машина GH6, е с бързооборотна центрофуга и капацитет от 
6 до 8 кг. Подходяща е за малки перални помещения, хижи, апартаменти и къщи за гости. 
Отличава се с високо качество, дълъг експлоатационен период и евтина поддръжка.

Характеристика:
• Предно зареждане;
• Високооборотна центрофуга
• Възможност за създаване на нови програми;
• Изработена изцяло от неръждаема стомана AISI 304
• Проектирана за малки перални помещения 

Модел 6
Произведена в Словения
 Размери (мм.)
“A” 595
“B” 585
“C” 850
Тегло (кг)
Net тегло 73
Брутно 77
Капаците (кг), 1:10/1:9 6-8
Обем на барабана (л) 60
Диаметър-барабан (мм) 450
Оборота в минута 1400
G-Factor 530
Ел. захранване 3kW-16A



Полупрофесионална перална машина PCP 6

Размери (чертежи)



Високооборотна перална машина PCF-081
Високооборотна перална машина с капацитет 8 до 8,8 кг

Характеристика:
• Предно зареждане;
• Нямат нужда от анкериране към пода;
• Високооборотна центрофуга;
• Възможност за създаване на нови програми;
• Преден панел от неръждаема стомана AISI 304
• Здрава конструкция;
• Окачване на амортисьори обиращи вибрациите 
• ,,COOL DOWN” система (предпазва от увреждане деликатния текстил);
• Възможност за монтаж на течни препарати

Модел PCF 081
Произведена в Словения
Размери (мм)
“A” 685
“B” 700
“C” 1080
Нетно тегло (кг) 130
Капацитет (кг), 1:10/1:9 8-8,8
Обем на барабана (л) 79,2
Диаметър-барабан (мм) 536
Оборота в минута 1000
G-Factor 300
Нагряване
Ел. захранване 6kW-16A
Пара 15kW-16A



Високооборотна перална машина PCF 081

Размери (чертежи)



Високооборотни перални машини PCF 111, 141, 171
Високооборотни перални машини с капацитет от 8 до 17 кг.

Характеристика:
• Предно зареждане
• Нямат нужда от анкериране към пода
• Високооборотна центрофуга 
• Програмируеми
• Предни панели от неръждаема стомана
• Здрава конструкция
• Амортисьори обиращи вибрациите 
• ,,COOL DOWN” система (предпазва от увреждане деликатния текстил)
• Възможност за монтаж на течни препарати.

Mодел 111 141 171
Произведени в Словения Словения Словения
Размери (мм)
“A” 810
“B” 810 911 996
“C” 1239+(0-40)
Модели с жетони 1380+(0-40)
Нетно тегло (кг) 370 395 405
Капацитет (кг), 1:10/1:9 11-12 14-15,5 16,5-18
Обем на барабана (л) 110 140 165
Диаметър- барабан (мм) 620
Оборота в минута 1000 1000 930
G-Factor 346 346 300
Hагряване
Ел. захранване 9kW-20A 12kW-25A 15kW-35A
Пара 30kW-16A



Високооборотни перални PCF 111, 141, 171

Размери (чертежи)



Високооборотни перални PCF 251, 321
Перални машини модели: PCF 251, 321 – високооборотни с капацитет от 25 до 32 кг.

Характеристика:
• Предно зареждане
• Нямат нужда от закрепване към пода
• Високооборотна центрофуга
• Инверторно управление на електродвигателите 
• Програмируеми
• ,,INOX AISI 304” Неръждаема стомана
• Здрава конструкция
• Амортисьори обиращи вибрациите 
• ,,COOL DOWN” система (предпазва от увреждане деликатния текстил)
• Възможност за монтаж на течни препарати

Модел 251 321
Размери (мм.)
“A” 1030
“B” 1090 1210
“C” 1678
Нетно тегло (кг) 775 820
Капацитет (кг), 1:10/1:9 25-27,5 32-35,5
Обем на барабана (л) 250 320
Диаметър-барабан (мм) 800
Оборота в минута 1000
G-Factor 448
Нагряване
Захранване 24kW-50A
Пара 40kW-25A



Високооборотни перални PCF 251, 321

Размери (чертежи)



Високооборотни перални PCF 452, 552
Високооборотни перални машини с капацитет от 45 до 55 кг.

Характеристика:
• Предно зареждане
• Бързооборотна центрофуга 
• Инверторно управление на електродвигателите
• Програмируеми
• ,,INOX AISI 304” Неръждаема стомана
• Здрава конструкция
• Амортисьори обиращи вибрациите 
• ,,COOL DOWN” система (не уврежда деликатния текстил)
• Възможност за монтаж на течни препарати

Модел 452 552
Размери (мм.)
“A” 1455
“B” 1365 1550
“C” 1850
Нетно тегло (кг) 1580 1712
Капацитет (кг), 1:10/1:9 45-50 55-61
Обем на барабана (л) 450 550
Диаметър-барабан (мм) 914
Оборота в минута 940 890
G-Factor 452 404
Нагряване
Ел. захранване 36kW-80A

80kW-35A



Високооборотни перални PCF 452, 552

Размери (чертеж) 



ДИСТРИБУТОР И СЕРВИЗ
ЕЛЕКТРОЛУКС СЕРВИЗ ООД.

Адрес: София, България, жк “Захарна 
фабрика”, бл.122, ет.1, ап.1

за контакти:
 0888 214 374 Димитър Димитров

0888 214 375 Владимир Петров
0885 005 703 Андрей Петров


