
Features

■	 With the fuctions of autometic control and timer drying, drum can run in clockwise and 

counter-clockwise autometically. It sends out a signal automatically when finished.

■	 Five automatic programs with computer controler. Friendly user with manual control.

■	 Large diameter of door, easy for loading and unloading. Aslo easy for operator to observe 

the drying condition through the large sight glass.

■	 With a slim and compact structure, it only needs less space.

■	 Drum is driven with V belt power transmission, low noise, low vibration, durable and easy 

to maintenance.

■	 Dryer’s drum is made of high grade Japanese stainless steel 443 which prevents the fabric 

from rust.

■	 Gas (LPG) Drying machine with gas heating system. We imported American heating sys-

tem and install in this machine which give the best for both efficency and effictiveness.

■	 All machine is fully stainless steel.

■	 This machine is sutable for high speed drying of different kinds of fabric. It is a good choice 

fot those laundry where steam supply if not available.

คุณสมบัติ

■	 ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติทั้ง ระยะเวลา และ อุณหภูมิ ในการอบ ตะกร้าหมุนไป-กลับได้อัตโนมัติ 

โดยเมื่อเสร็จสิ้นการอบ เครื่องจะส่งสัญญานเตือน

■	 สามารถตั้งได้ 5 โปรแกรม และ มีโปรแกรมแมนนั่วเพื่อให้เหมาะกับแต่ละสภาพการท�างาน

■	 มีประตูตู้ขนาดใหญ่ ง่ายส�าหรับน�าผ้าเข้าและออก และสามารถตรวจดูสภาพผ้าได้อย่างสะดวก 

ผ่านทางกระจกบานหน้าขนาดใหญ่

■	 มีขนาดกระชับไม่สิ้นเปลืองพื้นที่

■	 ใช้ระบบสายพานและพูเล่ย์ ในการขับเคลื่อนตะกร้า เครื่องเดินเงียบ ไม่สั่น ทนทานและบ�ารุง

รักษาง่าย

■	 ตะกร้าท�าจากสแตนเลส ญี่ปุ่น (Stainless 443) คุณภาพสูง ป้องกันการเกิดสนิม

■	 เครื่องอบผ้าระบบแก๊ส ใช้แก๊สแอลพีจี (LPG) ทางบริษัท ได้น�าเข้าระบบแก๊สจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา มาตราฐานดีเยี่ยม ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลที่ดีที่สุด

■	 ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส ทั้ง 3 ด้าน

■	 เหมาะส�าหรับการอบผ้าทุกประเภท และเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับโรงซัก หรือ ห้องซักผ้าที่ไม่มี

ระบบไอน�้ารองรับ

Model HGF 15 HGF 25 HGF 35 HGF 50 HGF 70 HGF 100

Rated capacity (Kg) 15 35 35 50 70 100

Drum Diameter (mm) 760 960 960 1060 1200 1500

Drum Depth (mm) 650 650 880 1060 1000 1000

Motor power (Kw) 0.55 0.75 0.75 1.1 1.1 2.2

Breeze motor power (Kw) 0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5*2

Gas pressure (Mpa) 0.3 - 0.4 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4 - 0.5 0.4-0.5

Consumption of gas (kg) 0.4 0.4 - 0.6 0.4 - 0.6 1.2 - 1.6 1.8 - 2.3 2.3-2.8

Overall dimension (L*W*H mm) 850 x 1200 x 1800 1060 x 1200 x 1950 1060 x 1550 x 1970 1160 x 1660 x 2200 1420 x 1500 x 2330 1550 x 1750 x 2400

Overall weight (kg) 320 350 400 480 550 800

K-NEX DRYING MACHINE HGF SERIES
(GAS HEATING SYSTEM)


