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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.



БАРИЕРНИ ПЕРАЛНИ
Обща характеристика:

Широка гама от бариерни перални машини за нуждите на:  болници, старчески и социални домове, 
фармацевтични предприятия и индустриални перални комплекси.

• Инсталация съобразена с хигиенните изисквания 
Машината е проектирана за вграждане в стена и монтаж в две отделни помещения, за да може от едната 
страна да се зарежда мръсният текстил, а от другата да се извади вече изпран и готов за гладене.
Здрава и надеждна конструкция

• Всички PHC модели разполагат с рама, носеща се от пневматично окачване на въздушни възглавници 
за значително намаляване на вибрациите по време на центрофуга, всичко това удължава експлоатационния 
период на машината

• Безопасна експлоатация
Машините са оборудвани с механична спирачка за автоматичното позициониране на вътрешния барабанът, а 
също така тя се използва и за аварийно спиране. При задействането на механичната спирачка барабана спира 
за 7 секунди. 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 автоматична везна /опция/, за да се 
определи теглото на текстила. Машините могат да бъдат оборудвани с допълнителен магнит вентил за вода, 
двоен дренажен клапан за рециклиране за вторично използване на водата от изплакването, водомери и PH 
метри.
Двусекционен (PulIman) или трисекционен барабан (Y) за по-лесно и удобно зареждане и изваждане на текстила. 
Оптимално проектираният дизайн и дълбочина на всяка секция на барабана, както и възможността за ляво 
или дясно отваряне на вратата осигуряват по-лесно зареждане и изваждане. Отварянето и задържането на 
външните врати в отворено положение се осъществява с амортисьори за по-лесен и бърз достъп до барабана. 
Външните врати се заключват и отключват автоматично при всички машини.



БАРИЕРНИ ПЕРАЛНИ

Списък с модели

Бариерни перални машини с малък капацитет (PCHS): 161, 261
Бариерни перални машини с малък капацитет (PCH): 261, 351, 381, 451
Бариерни перални машини със среден капацитет (PCH): 631, 701*, 841, 901*

Бариерни перални машини с голям капацитет (PCH): 1201, 1401, 1701, 2001, 2301

• Ориентирани към опазването на околната среда
Всички машини са проектирани така, че да осигурят най-добри изпиращи резултати с минимална консумация на вода препарати и електроенергия.Перилните 
барабани, вътрешните ребра и вратите са конструирани така, че да се постигне уникално механично въздействие върху текстила. Нагревателните елементи и техните 
камери са конструирани с оглед значителното намаляване на консумацията на електроенергия при нагряването. Автоматичната система за контрол на теглото/
AWS/, оптимизира зареждането на текстила и регулира количеството на водата и перилните препарати в зависимост от теглото на текстила. Спестяването е до 50%. 
Използването на рециклирана и филтрирана вода допълнително намалява оперативните разходи на клиентите.

• Настройки
Разнообразни настройки на програмите, опростен контролен дисплей, с вграден голям набор от езици.

Обща характеристика:



Бариерна пералня машина с малък капацитет
Модел PCHS (без пневматика) 161, 261
Общи характеристики:
• Модели, които могат да работят без сгъстен въздух; 
• Капацитет от 16 до 26 кг; 
• Автоматичен заключващ механизъм;
• Автоматично позициониране на барабана; 
• Инверторно управление на електродвигателя; 
• Контролер с 10 вградени и възможност за програмиране на допълнителни програми;
• Вградени пружини; 
• Вътрешен барабан с едно отделение ;
• Пластифицирани панели или панели от неръждаема стомана AISI 304 /опция/; 
• Водосъдържател и барабан от неръждаема стомана - AISI 304. 

Mодел 161 261
Произведена в Словения Словения
Размери (мм)
“A” 1080 1250
“B” 980 1100
“C” 1493 1493
Тегло (кг)
Нетно тегло 655 760
Капацитет (кг), 1:10 16 26
Обем на барабана (л) 160 260
Диаметър барабан (мм) 680 800
Обороти (rpm) 990 915
G-Factor 373 375
Нагряване (kW)
Ел. мощност 12 24
Пара 30 50
Steam 30kW-16A 50kW-20A



Бариерни перални машини, модели PCHS (simple) 161, 261

Чертеж (размери)



Бариерни перални машини с малък капацитет
Модели PCH 261, 351, 381, 451
Общи характеристики:
• Модели, които работят със сгъстен въздух; 
• Капацитет от 26 до 45 кг; 
• Автоматичен заключващ механизъм;
• Автоматично позициониране на барабана; 
• Инверторно управление на електродвигателя; 
• Контролер с 10 вградени и възможност за програмиране на допълнителни програми;
• Скрити пружини и въздушни възглавници, редуциращи вибрациите;
• Вътрешен барабан с едно отделение (опция за 2 отделения, при модели 351-451;
• Пластифицирани панели или панели от неръждаема стомана AISI 304 /опция/; 
• Водосъдържател и барабан от неръждаема стомана - AISI 304. 
• Пневматична механична спирачка, в случай на авария.

Модел 261 351 381 451
Произведена в Словения Словения Словения Словения
Размери (мм)
“A” 1250 1353 1450 1673
“B” 1100 1050 1100 1050
“C” 1493 1700 1493 1700
 С електронна везна 1493 1804 1493 1804
Тегло (кг)
Нетно тегло 765 1188 899 1375
Капацитет (кг), 1:10 26 35 38 45
Обем на барабана (л) 260 350 380 450
Диаметър барабан (мм) 800 765 800 765
Обороти при 
центрофугиране (rpm) 915 920 915 920

G-Factor 375 363 375 361
Нагряване (kW)
Ел. мощност 24 36 36 36
Пара 50 60 60 90



Бариерни перални машини, модел PCH 261

Чертеж (размери)



Бариерни перални машини, модели PCH 351, 381, 451

Чертеж (размери)



Бариерни перални машини със среден капацитет
Модели PCH 631, 701*, 841, 901*
Общи характеристики:
• Модели, които работят със сгъстен въздух; 
• Капацитет от 63 до 84 кг; 
• Автоматичен заключващ механизъм;
• Автоматично позициониране; 
• Инверторно управление на електродвигателите; 
• Контролер с 10 вградени и възможност за програмиране на допълнителни програми;
• Вградени пружини и въздушни възглавници, редуциращи вибрациите;
• Вътрешен барабан с едно отделение (опция за 2 отделения, при модели 351 -451;
• Вътрешен барабан с две отделения (опция за 3 отделения, при модел 841);
• Пластифицирани панели или панели от неръждаема стомана AISI 304/опция/; 
• Водосъдържател и барабан от неръждаема стомана - AISI 304. 
• Пневматична механична спирачка, в случай на авария. 

Модел 631 701* 841 901*
Произведена в Словения Словения Словения Словения
Размери (мм)
“A” 1700 2000 1960 2250
С електронна везна 1830 2090
“B” 1380 1400 1380 1400
“C” 1700 1900 1700 1900
С електронна везна 1720 1720
Тегло (кг)
Нетно тегло 2028 2328 2060 2360
Капацитет (кг), 1:10 63 70 84 90
Обем на барабана (л) 630 710 840 900
Диаметър-барабан (мм) 1074 1040 1074 1040
Обороти при 
центрофугиране (rpm) 775 795 775 795

G-Factor 360 360 360 360
Нагряване (kW)
Ел. мощност 48 60 75
Пара 120 160



Бариерни перални машини със среден капацитет Washer PCH 631, 841

Чертеж (размери)



Бариерни перални машини с голям капацитет
PCH 1201, 1401, 1701, 2001, 2301
Общи характеристики:
• Модели, които работят със сгъстен въздух; 
• Капацитет от 63 до 84 кг; 
• Автоматичен заключващ механизъм;
• Автоматично позициониране; 
• Инверторно управление на електродвигателите; 
• Контролер с 10 вградени и възможност за програмиране на допълнителни програми;
• Вградени пружини и въздушнивъзглавници, редуциращи вибрациите;
• Вътрешен барабан с 2 отделения PCH 1201, 1401 (с опция за 3 отделения); 
• Вътрешен барабан с 3 отделения PCH 1701 - 2301 (с опция за 2 отделения); 
• Пневматична механична спирачка, в случай на авария;
• Водосъдържател и барабан от неръждаема стомана - AISI 304;
• Панелите на машината са изработени от неръждаема стомана - AISI 304.

Модел 1201 1401 1701 2001 2301
Произведена в Словения Словения Словения Словения Словения
Размери (мм)
“A” 2130 2310 2430 2650 3070
С претегляща система 2330 2510 2630 2850 3270
“B” 1700 1850 1850
“C” 1990 2250 2250
Тегло (кг)
Нетно тегло 3350 3500 4434 4734 5700
Капацитет (кг), 1:10 120 140 170 200 230
Обем на барабана (л) 1200 1400 1700 2000 2300
Диаметър барабан (мм) 1200 1400 1400
Обороти при центрофугиране 725 650 665
G-Factor 353 330 345
Нагряване (kW)
Eл. мощност 90 105 --- ---
Пара 240 280 340 340



Бариерни перални машини с голям капацитет PCH 1201, 1401, 1701, 2001, 2301

Чертеж (размери)



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


