
Features

■	 User friendly. automatic board control in English fuction. Our machines have basic washing 

functions and also can be design for your various purposes.

■	 Machine electrical specification can chose between single phase 220V or three phases 

380V.

■	 It has 5 automatic programs, easy to change and adjust to any kind of fabric.

■	 Machine has full suspension shock absorber system (Soft-mount) in order to absorb vibra-

tion from hard impact during washing and high extracting.

■	 Washing drum is made of stainless streel number 304, durablility, anti corrosion and 

chemical resistance.

■	 Water inlet, outlet and stream inlet are at the back of the machine. Build-in electric heater 

is optional.

■	 High precision motor and LS professional invertor, machine will operate smoothly even 

when high extracting.

■	 Washers have a high-powered spin cycle that takes more water out of the clothes, result-

ing in a quicker and cheaper drying process.

■	 All soft mount model (not require based)

■	 Saving energy, time, labour cost and enviromental friendly

■	 Machines are suitable for hotels, 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 5 โปรแกรม โดย

สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ ชนิดของผ้าได้

■	 ระบบไฟฟ้าสามารถเลือกได้ระหว่าง ไฟบ้าน 220V หรือ ไฟโรงงาน (สามเฟส) 380V

■	 เครื่องซักมี โช๊คอัพ และ สปริง ในการป้องกันแรงสั่นสะเทือน ท�าให้เครื่องไม่สั่นแม้ตั้งอยู่ใน

อาคารสูง

■	 มีระบบปั่นแห้งด้วยรอบสูง (High Spin) ผ้าจะหมาดขึ้น ท�าให้ช่วยประหยัดเวลา และ พลังงาน

ในการอบ

■	 ตะกร้าซักท�าจากสแตนเลสคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม และ ทนต่อสารเคมีได้ดี

■	 ท่อน�้าเข้า ท่อน�้าทิ้ง และ ท่อสตรีมเข้า อยู่ทางด้านหลังของเครื่อง มีฮีทเตอร์ในตัว

■	 เครื่องซักประกอบด้วย มอเตอร์ และ เอล เอส อินเวอร์เตอร์ คุณภาพสูง ท�าให้เครื่องเดินเรียบ

และนิ่งแม้ในรอบการปั่นแรง

■	 เป็นเครื่องระบบ Soft-Mount ฉะนั้นในการติดตั้งเครื่องจักรไม่ต้องสร้างฐานรองเครื่อง

■	 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้าน พลังงาน เวลา แรงงาน และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

■	 เครื่องจักรเหมาะส�าหรับใช้ใน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาท ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ร้าน

ซักอบรีด และโรงงานซักรีด ใช้ซัก ชุดยูนิฟอร์ม เสื้อผ้าทั่วไป ผ้าปูเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขนหนู ฯลฯ

Model XGQ-15F XGQ-25F

Rated capacity (Kg) 15 Kg (35 lb) 25 Kg (55 lb)

Drum Diameter (mm) 625 750

Drum Depth (mm) 480 480

Motor power (Kw) 1.5 2.2

Cleaning Speed (rpm) 45 40

Extract Speed 810 800

Working Cycle (min) 45 45

Heating Power (Kw) 12 12

Water Consumption (L/Cycle) 280 360

Stream Pressure (Mpa) 0.3-0.5 0.3-0.5

Stream Consumption (Kg/Cycle) 18 22

Overall dimension (L*W*H mm) 1100 x 1000 x 1550 1200 x 1100 x 1600

Overall weight (kg) 450 550

K-NEX COMPACT AUTOMATIC WASHING MACHINE


