
Features

■	 User friendly. English function automatic board control. Our machines have 50 programs 

of washing function and also can be design for your various propose.

■	 Dual control system include to automatic and semi-automatic control. Emergency case, 

User can switch to semi-automatic functions.

■	 Machine has fully spring suspension system and shock absorber (Soft mount) in order to 

absorb vibration from hard impact during washing and high extraction.

■	 Machine has high-spin cycle that takes more water out of cloths, result in time and energy 

saving in drying process with G-force at 320 G’s.

■	 Premium grade of motor and professional inverter. Machine will  smooth operation even 

when high extracting process.

■	 Washing drum, Hot- cold valve and steam valve made from premium stainless steel (304 

grades) that resulting in durability, anti corrosion and chemical resistance.

■	 Hot-cold system, steam system, drained system and door locked system control by New 

metric system (Wind system)

■	 During the extraction process, machine has anti abnormal spin function. Machine will stop 

immediately when the washing drum is out of balance.

■	 Machine shows flowchart symbols include to Temperature, Time, Water level and alarm 

reminder show when process finished.

■	 Door safety controls. In case door close incompletely, Machines automatically stop.

■	 Front door rubber seal is used with new metric control.  It can adjust to the load of ma-

chine. 

■	 All machines are provide soft mount model (No supporting based requirement)

■	 Environmental -friendly and also Energy, time and cost saving

■	 Machines are suitable for hotel, guest house, resorts, hospitals, restaurants, laundry shop 

and laundry factory for washing uniforms, guest linen, bed sheets, table cloths, towels 

and other linen.

คุณสมบัติ

■	 ใช้งานง่ายด้วยบอร์ดควบคุมภาษาอังกฤษ สามารถตั้งโปรแกรมการซักได้ 50 โปรแกรม โดย

สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ ชนิดของผ้า

■	 ด้วยระบบปฏิบัติการสองระบบ ทั้งระบบอัตโนมัติ(Automatic control) และ ระบบควบคุมกึ่ง

อัตโนมัติ (Semi-Autometic control) ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องสามารถเปลี่ยนมาใช้งานระบบ

ควบคุมด้วยมือได้

■	 รองรับการสั่นสะเทือนแม้จะอยู่ในอาคารสูง ด้วยระบบโช๊คอัพและสปริง(soft mount) 

■	 ปั่นแห้งด้วยความเร็วรอบสูง(high spin) ผ้าจะหมาดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลาและพลังงานในการ

อบ โดยมีค่า G-force 320 G’s

■	 เครื่องซักผ้า ประกอบด้วย มอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ คุณภาพสูง ท�าให้เครื่องนิ่งและเดินเรียบแม้

รอบการปั่นแรง

■	 ตะกร้าซัก วาล์วน�า้ร้อน วาล์วน�้าเย็น และวาล์วไอน�้าท�าจากสแตนเลสคุณภาพูง แข็งแรงทนทาน 

ไม่เป็นสนิม และทนต่อสารเคมีได้ดี

■	 ระบบน�า้ร้อน-น�้าเย็น, ระบบไอน�้า, ระบบระบายน�้าและ ระบบล๊อคประตู ควบคุมด้วยระบบนิว

เมตริก(ระบบควบคุมด้วยลม)

■	 ในช่วงการสลัดผ้า มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเกินก�าหนด และ สามารถหยุดเครื่องได้ทันที 

เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ

■	 มีสัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการท�างานของโปรแกรมที่ใช้ อุณหภูมิ เวลา ระดับน�้าและสัญญาณแจ้ง

เตือนเมื่อเครื่องจบการท�างาน

■	 ประตูเครื่องล๊อคอัตโนมัติเมื่อเครื่องท�างาน ในกรณีที่ปิดประตุไม่สนิทหรือเปิดประตูขณะปฏิบัติ

งาน เครื่องจะหยุดท�างานโดยอัโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะท�างาน

■	 ชุดยางประตูป้องกันน�า้ด้านหน้าเครื่อง เป็นชนิดลมควบคุม สามารถปรับความสมดุลให้เหมาะสม

กับตัวเครื่องได้ดี

■	 ในการติดตั้งเครื่องจักรไม่ต้องสร้างฐานรองรับเครื่อง

■	 ประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน เวลา แรงงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

■	 เครื่องจักรเหมาะส�าหรับใช้ในโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ร้าน

ซักอบรีด และโรงงานซักรีด ใช้ซัก ชุดยูนิฟอร์ม เสื้อผ้าทั่วไป ผ้าปูเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขนหนู เป็นต้น

Model XGQ-30F XGQ-50F XGQ-70F XGQ-100F XGQ-150F

Rated capacity (Kg) 30 50 70 100 150

Drum Diameter (mm) 900 1070 1200 1200 1460

Drum Depth (mm) 480 620 650 850 960

Motor power (Kw) 4 5.5 7.5 11 15

VFD capacity (Kw) 5.5 7.5 11 15 18.5

Cleaning Speed (rpm) 40 38 36 35 27

Extract Speed 750 730 720 700 580

Working Cycle (min) 45 45 45 45 45

Heating Power (Kw) 18 24 36 48 -

Water Consumption (L/Cycle) 450 750 1100 1800 2500

Power Consumption (Kw / Cycle) 0.9 (Stream) 5 (Electric) 1 (Stream) 7 (Electric) 1.5 1.8 4.5

Stream Pressure (Mpa) 0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.3-0.5

Stream Consumption (Kg/Cycle) 27 45 63 90 135

Overall dimension (L x W x H mm) 1300 x 1400 x 1800 1550 x 1600 x 1850 1700 x 1700 x 1950 1700 x 1900 x 1950 2100 x 2300 x 2350

Overall weight (kg) 1500 2500 2800 3000 5000

K-NEX AUTOMATIC LAUNDRY MACHINE


