
Hygiene Technology

Drytech
Rešitev za sušenje, dezinfekcijo in 
odstranjevanje neprijetnih vonjav 

delovne obleke in opreme 
EN
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WINTERSTEIGER Drytech.
WINTERSTEIGER Drytech je partner, na katerega se lahko zanesete. Pri sušenju, razkuževanju in odstranjevanju neprijetnih 
vonjav, vseh vrst oblačil in opreme, kot so jakne, hlače, čevlji, rokavice in čelade - po vsem svetu.

Z vlaganjem v profesionalne sisteme sušenja in razkuževanja, pozitivno prispevate k higieni in zdravju osebja. Prav tako pomagate 
podaljšati življenjsko dobo visokokakovostnih oblačil ali opreme. 

V primerjavi z običajnimi sistemi sušenja lahko z WINTERSTEIGER sistemi zmanjšate tudi stroške energije. 
Ne glede na to kaj želite, so tu naši strokovnjaki, ki vam bodo pomagali najti pravo rešitev za vaše potrebe.

Vsebina:

Pregled ponudbe 10

Odprti sušilni paneli 12

Zaprti sušilni sistemi 26

Dodatki 44
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Kvaliteta "Made in Austria".

Širok izbor - optimalna rešitev za vse potrebe.

Vodilni na trgu in pri inovacijah na področju sušilnih sistemov.

Sodobni proizvodni prostori, lastni oddelek za raziskave in razvoj, lastni 
inženiring in proizvodnja - vse v enem iz istega vira.

Dolgoletne izkušnje z proizvodnjo kovinskih omaric in 
sušilnih sistemov.

Izpopolnjeno in strokovno načrtovanje - od načrtovanja 2D osnovne 
dimenzije do 3D vizualizacije in načrtovanja.

Garancija sušenja
■ Čas sušenja prijazen do materiala:

Vsako enoto je mogoče individualno prilagoditi - manjše obremenjevanje materialov oblačil in čevljev.

■ Prihranek prostora:
Naš modularni sistem je na voljo v več velikostih in različicah, ki ustrezajo različnim potrebam.

■ Sistem raste z vami:
Neomejene možnosti razširitve za poljubno število čevljev in oblačil.

Glavne prednosti. Področja uporabe.
Rešitve za sušenje, razkuževanje, nevtraliziranje vonja oblačil in opreme, kot so jakne, hlače, škornji, rokavice in 
čelade.

Ladjedelništvo / pomorski sektor Ribolov Infrastruktura (ceste, železnica, letališča)

Prehrambena industrija Gasilstvo Vojska in policija

Komunalna podjetjaDobava energije Kemična in farmacevtska industrija

Gradbena industrija

Športni klubi (nogomet, tenis, jahanje)

Gozdarstvo

Kmetijstvo

Proizvodnja in vzdrževanje

Zasebna gospodinjstva
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GreenDry
Energijsko učinkovito kondenzacijsko sušenje.

Poleg recirkulacijskega sušenja, DRYTECH ponuja tudi visoko energetsko učinkovito in ekonomično kondenzacijsko sušenje. Sušilne omare 
porabijo do 60% manj energije kot primerljivi izdelki na trgu! To dosežemo z zmanjšanjem števila grelnih palic, ki se le na kratko vklopijo na 
začetku sušenja, da dosežejo potrebno delovno temperaturo. Nato se znova vklopijo le po potrebi - če temperatura znotraj omarice pade pod 
zahtevano delovno temperaturo.

Med kondenzacijskim sušenjem vlaga kondenzira na stransko nameščenih bakrenih ceveh, ki so del zaprtega krogotoka hladilne tekočine. 
Kondenzat se zbira v rezervoarju za vodo na zadnji strani naprave ali pa se odvaja neposredno v sistem za odpadne vode, če je na voljo 
povezava.

Druge prednosti poleg prihranka energije vključujejo izboljšano klimo v zaprtih prostorih in uporabo pri temperaturi okolice 7 ° C in naprej. 
Ko se vlaga iz oblačil v sušilni omari odstrani, zunanji zrak ni nasičen z vlago, kot je to pri običajnih sušilnikih. To preprečuje nastanek 
plesni in s tem povezanimi vonjavami v kleti in skupnih prostorih.

Tehnologija sušenja

SpeedDry
Hitro sušenje zraka.

Kvalitetni ventilator za kroženje zraka v kombinaciji z ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje 
opreme.

■ Razkuževanje brez uporabe strupenih ali okolju škodljivih
kemikalij.
■ Izredno učinkovit proti virusom, bakterijam, plesni in
sporam.
■ Nevtralizira vonj hlapnih organskih spojin, kot je znoj.
■ Posledično izboljša klimo v notranjih prostorov.

INOVATIVNO: Sterex plazma tehnologija. 
Naj mikroorganizmi in neprijetne vonjave 
postanejo preteklost!

Prednosti na enem mestu:

Konec devetdesetih let se je v televizorje in luči vgrajevala plazma tehnologija. Od takrat je bilo odkrito razkuževalno delovanje hladne 
plazme in se zdaj uporablja pri čiščenju pitne vode, pri pakiranju živil in za čiščenju zraka, kot edinstvena tehnologija proti virusom, 
bakterijam ali plesni.

WINTERSTEIGER sodeluje s partnerskim podjetjem, ki na tem področju deluje že vrsto let. To je zato, ker je ena ključnih zahtev sušilnih 
sistemov Drytech, odstranjevanje mikroorganizmov, kot so virusi in bakterije, pa tudi neprijetne vonjave na delovnih oblačilih. 
WINTERSTEIGER je sprejel in spremenil preizkušen, okolju prijazen postopek sušenja DRYTECH.

Kaj je hladna plazma?

Plazma je četrto agregatno stanje snovi - poleg trdnega, tekočega in plina. Hladna plazma je plin, sestavljen iz ioniziranih molekul, 
elektronov in delcev prahu z nizko energijo. Pozitivno in negativno nabiti ioni, škodljive snovi in   pline razgradijo v neškodljive spojine, kot 
so kisik, ogljikov dioksid ali vodna para. 
Če ioni pridejo v stik s škodljivimi patogeni, kot so virusi, bakterije ali plesen, iz njih odstranijo molekule vodika. Brez vodika 
mikroorganizmi nimajo vira energije in poginejo.
V sušilnih omarah DRYTECH se uporablja hladno plazmo za okolju prijazno uničenje bakterij, plesni, virusov in spor.

■ Obtočno sušenje.
■ Kombinacija močnega ventilatorja in ogrevalnega sistema.
■ Dve različici sušenja: Sušenje z zunanjim zrakom ali sušenje
z ogrevanim zrakom.
■ Temperatura okolice 15 ° C ali več.

■ Vlaga se sprošča preko zraka iz okolice.
■ Izdelek Plug & Play.
■ Možnost vgradnje higienske funkcije Sterex, ki
temelji na inovativni plazemski tehnologiji.
■ Hitro, materialu prijazno sušenje.

■ Za razliko od ozona ne oksidira
■ Koristno za zdravje
■ Ne poškoduje plastike ali sintetičnih vlaken
■ Preverjena tehnologija, na primer pri čiščenju pitne vode
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Investicija, ki se splača!

Zakaj izbrati profesionalni sistem sušenja?

Katere so značilnosti sistema sušenja DRYTECH?

Kakšne so ekonomske koristi sušilnih sistemov?

■ Zaščita pred vlago in vlažnim zrakom
je dandanes samoumevna, enako kot
dežnik, dežni plašč in vodoodbojni čevlji
v deževnem vremenu.
■ Možnost učinkovitega sušenja je znak
hvaležnosti zaposlenim.
■ Suhi čevlji in oblačila spodbujajo
občutek dobrega počutja, dviguje
moralo zaposlenim in lahko zmanjša
odsotnost zaradi bolezni.

■ Obdelujemo visokokakovostno 
tankoplastno pločevino kakovostnega 
razreda A.
■ Površina je prašno lakirana, hkrati pa je 
delno odporna na udarce in praske ter 
enostavna za čiščenje.

■ Blag postopek sušenja pri nizki
temperaturi in velikih količinah zraka.
■ Energijsko učinkovita uporaba s funkcijo
časovnika.
■ Motivirani, bolj produktivni zaposleni.
■ Potencialno zmanjšanje števila bolniških
dni zaradi mokre delovne obleke in
opreme.

■ Profesionalno sušenje, je materialu
prijazno in podaljšuje življenjsko dobo
čevljev ter oblačil.

■ Če se mokri škornji sušijo le na zraku,
lahko različni materiali, kot je usnje,
postanejo krhki in trdi ter poškodujejo
občutljivo kožo na nogah.

■ Uporabljamo samo visokokakovostne komponente.
■ Vse naprave za sušenje ustrezajo najvišjim varnostnim
standardom in imajo CE certifikat.
■ Visok proizvodni standard s prilagodljivo, večinoma
avtomatizirano proizvodnjo.

■ Sušilne sisteme podjetja
WINTERSTEIGER Drytech lahko
kadar koli razširite.

■ Preprosto vzdrževanje in
popravilo naprave.
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Tantum Tantum Tantum Primus Econ

Tantum Boot 5 
Tantum Boot 10
Tantum Boot 15
Tantum Boot 20
Tantum Boot 2x2

Tantum Set 2 Premium 
Tantum Set 4 Premium
Tantum Set 8 Premium

Tantum Var 4
Tantum Var 4+4
Tantum Var 10

Primus Uni 10
Primus Mask 15
Primus Set 4 (Standard/Premium/Helmet)

Primus Set 8 (Standard/Premium/Helmet)

Econ Set 4 (Premium/Helmet)

Econ Set 8 (Premium/Helmet) 

Econ Jacket 16 Premium
Econ Universal

40/60/90/120  x 183 x 62 cm 40/60/120  x 183 x 74 cm 174 x 50 x 41 cm 60/120  x 198 x 76 cm 60/120  x 210 x 76 cm

SpeedDry SpeedDry SpeedDry SpeedDry GreenDry

Rešitev za sušenje različne opreme

VRSTA OPREME

TIP

DIMENZIJA(Š x V x G)

SUŠILNI SISTEM

KAPACITETA 5 - 40 parov 2 - 8 setov 4 - 10 parov rokavic/obutve 10 parov obutve / 15 mask /4 - 8 setov 4 - 8 setov / 16 jaken
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Sušilne enote serije Tantum so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko 
izbiro dodatne opreme.

Ločimo med tremi skupinami izdelkov:
■ Tantum Boot
■ Tantum Set
■ Tantum Var

Maksimalna kvaliteta.
Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z 
lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialu prijazno sušenje.
Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z 
ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje opreme.

xControl.
Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko 
tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen uporabniški 
vmesnik za upravljanje časa in energije sistema.

Časovnike lahko enostavno prilagodite z možnostjo aktiviranja odštevalnika. 
Krmilna enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja nedvoumnega cikla sušenja 
prek zunanjega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).

Tantum

Tantum Boot Tantum Set Tantum Var

Nove, izjemno robustne 
eloksirane aluminijaste 
ovalne sušilne roke za 
škornje z edinstvenimi 
zaključnimi pokrovi.

Opcijsko možna vgradna nog omare.

SpeedDry sušilni sistem.

Odstranljiv obešalnik za 
oblačila iz nerjavečega jekla 
(zračni obešalnik).

Nosilci za vgradnjo na zid.

Enostavno upravljanje 
zahvaljujoč novi enoti 
xControl z barvnim 
zaslonom.

Nove, izjemno robustne 
ovalne sušilne roke iz 
eloksiranega aluminija za 
rokavice z edinstvenimi 
zaključnimi pokrovi.
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-001 Tantum Boot 5 183 x 40 x 62 cm 65 kg 1100 W 230 V AC 

62-111-001 Tantum Boot 5 Sterex 183 x 40 x 62 cm 65 kg 1110 W 230 V AC 

62-111-002 Tantum Boot 5 Inox Sterex 183 x 40 x 62 cm 65 kg 1110 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-003 Tantum Boot 10 183 x 60 x 62 cm 76 kg 2150 W 230 V AC 

62-111-003 Tantum Boot 10 Sterex 183 x 60 x 62 cm 76 kg 2160 W 230 V AC 

62-111-004 Tantum Boot 10 Inox Sterex 183 x 60 x 62 cm 76 kg 2160 W 230 V AC 

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Opcijska noga omare Opcijska noga omare

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tantum Boot 5 
sušilnik obutve
10 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
čevljev.

Tantum Boot 10 
sušilnik obutve
20 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
čevljev.
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teđža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-005 Tantum Boot 15 183 x 90 x 62 cm 93 kg 2150 W 230 V AC 

62-111-005 Tantum Boot 15 Sterex 183 x 90 x 62 cm 93 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba enerije Napetost napajanja

62-011-006 Tantum Boot 20 183 x 120 x 62 cm 101 kg 2150 W 230 V AC 

62-111-006 Tantum Boot 20 Sterex 183 x 120 x 62 cm 101 kg 2160 W 230 V AC 

Tantum Boot 15 
sušilnik obutve
30 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
čevljev.

Tantum Boot 20 
sušilnik obutve
40 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
čevljev.

Opcijska noga omare Opcijska noga omare
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-007 Tantum Boot 2x20 195 x 120 x 107 cm 143 kg 3150 W 230 V AC 

62-111-007 Tantum Boot 2x20 Sterex 195 x 120 x 107 cm 143 kg 3160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-008 Tantum Set 2 Premium 183 x 40 x 74 cm 66 kg 1100 W 230 V AC 

62-111-008 Tantum Set 2 Premium Sterex 183 x 40 x 74 cm 66 kg 1110 W 230 V AC 

Tantum Boot 2x20 
Sušilnik obutve
2 x 40 aluminijastih ročic za sušenje (alu 
oval) s posebnimi plastičnimi nastavki za 
sušenje čevljev.

Tantum Set 2 Premium
Univerzalni sušilnik

4 aluminijastie ročice za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje čevljev 
(2 para) in sušenje rokavic (2 para).

2x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz 
nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje 
jakne in hlač.

Opcijska noga omare
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-009 Tantum Set 4 Premium 183 x 60 x 74 cm 78 kg 2150 W 230 V AC 

62-111-009 Tantum Set 4 Premium Sterex 183 x 60 x 74 cm 78 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-011-010 Tantum Set 8 Premium 183 x 120 x 74 cm 113 kg 2150 W 230 V AC 

62-111-010 Tantum Set 8 Premium Sterex 183 x 120 x 74 cm 113 kg 2160 W 230 V AC 

Opcijska noga omare Opcijska noga omare

Tantum Set 4 Premium 
Univerzalni sušilnik
8 aluminijastih (alu ovalnih) rok za sušenje
s posebnimi šobami za sušenje narejenih iz umetne 
mase za obutev (4 pare) in rokavice (4 pare)
4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz 
nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje 
jakne in hlač.

Tantum Set 8 Premium 
Univerzalni sušilnik
16 aluminijastih (alu ovalnih) rok za sušenje
s posebnimi šobami za sušenje narejenih iz umetne 
mase za obutev (8 parov) in rokavice (8 parov)
8x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz 
nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje 
jakne in hlač.
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napajalna napetost

62-011-011 Tantum Var 4 174 x 50 x 41 31 kg 900 W 230 V AC 

62-111-011 Tantum Var 4 Sterex 174 x 50 x 41 31 kg 910 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napajalna napetost

62-011-012 Tantum Var 4+4 174 x 50 x 41 32 kg 900 W 230 V AC 

62-111-012 Tantum Var 4+4 Sterex 174 x 50 x 41 32 kg 910 W 230 V AC 

Tantum Var 4+4 
Sušilnik obutve/rokavic
Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije 
Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali 
navpično. 8 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih 
ročic za obutev (4 pare) in rokavice (4 pare) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje.

Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije 
Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali 
navpično. 8 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih 
ročic za obutev (4 pare) s posebnimi plastičnimi 
nastavki za sušenje.

Tantum Var 4 
Sušilnik obutve
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napajalna napetost

62-011-013 Tantum Var 10 174 x 50 x 41/61 32 kg 900 W 230 V AC 

62-111-013 Tantum Var 10 Sterex 174 x 50 x 41/61 32 kg 910 W 230 V AC 

62-111-014 Tantum Var 10 Inox Sterex 174 x 50 x 41/61 32 kg 910 W 230 V AC 

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

Tantum Var 10 
Sušilnik obutve/rokavic
Prostorsko varčen variabilni sušilnik iz serije 
Tantum, ki ga lahko uporabljate vodoravno ali 
navpično. 20 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih 
ročic za obutev in rokavice s posebnimi 
plastičnimi nastavki za sušenje

Avtošola Wintersteller
 Bad Ischl, Austria

Referenčni projekti

Varta Microbattery GmbH 
Ellwangen, Germany

Efko  
Eferding, Austria

Gasilci  
Ried im Innkreis, Austria

Radatz
Vienna, Austria

Dyemansion 
Munich, Austria

Komunalna podjetja 
Constance, Germany

Mesto Neumünster  
Neumünster, 
Germany

Otroški vrtec Admont 
Admont, Austria

Več referenčnih projektov najdete na naši spletni straniwintersteiger.com/drytechreferences

Osebna zaščitna oprema je ključnega 
pomena za zaposlene v proizvodnji 
baterij.

Avtošole v avstrijskem Salzkammergutu 
so se odločile za profesionalno sušilno 
napravo za sušenje motoristične opreme.

Predgreto delovno orodje, plašči, hlače in 
čevlji za zaposlene v hladilnici.

Živilsko predelovalno podjetje Efko s 
sedežem v avstrijskem Eferdingu uporablja 
sušilnik za obutev, za sušenje delovnih 
čevljev in gumijastih škornjev.

Gasilska oprema se posuši učinkovito in 
higiensko ter je v nekaj urah ponovno 
pripravljena za uporabo.

Vodilni na svetovnem trgu na področju 
inovativne obdelave površin in 
prilagodljive rešitve za sušenje plastičnih 
delov.

Sušilne omare za kompletno delovno opremo.

Vzdrževalne službe (Hortikultura, vzdrževanje 
kanalizacije, komunala) mesta Nemünster 
uporabljajo sušilne omare za sušenje in 
dezinfekcije celotne delovne opreme.

Vrtec Admont se za sušenje mokrih 
čevljev in oblačil zanaša na profesionalno 
sušilno opremo.
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Sušilne omarice serije Primus so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko 
izbiro dodatne opreme.

Na voljo so naslednje različice:
■ Primus Uni 10.
■ Primus Mask 15.
■ Primus Set 4 (Standard, Premium, Helmet-Premium).
■ Primus Set 8 (Standard, Premium, Helmet-Premium).

Maksimalna kvaliteta.
Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z 
lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialu prijazno sušenje.
Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z 
ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje opreme.

xControl.
Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko 
tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen uporabniški 
vmesnik za upravljanje časa in energije sistema.

Časovnike lahko enostavno prilagodite z možnostjo aktiviranja odštevalnika. 
Krmilna enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja nedvoumnega cikla 
sušenja prek zunanjega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).

Primus

Primus Set 8 Premium

Primus Uni 10 Primus Set 4 PremiumPrimus Mask 15

Sušilni sistem SpeedDry

Nove, izjemno robustne 
ovalne šobe iz eloksiranega 
aluminija za obutev in / ali 
rokavice.

Enostavno upravljanje 
zahvaljujoč novi enoti 
xControl z barvnim 
zaslonom.

Odstranljiv obešalnik za 
oblačila iz nerjavečega jekla 
(zračni obešalnik).

Robustna vrata s posebnimi 
tečaji, vključno z zapiralom 
proti odpiranju.

Nove, izjemno robustne šobe 
za sušenje
čelad.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-001 Primus Uni 10 198 x 60 x 76 cm 95 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-001 Primus Uni 10 Sterex 198 x 60 x 76 cm 95 kg 2160 W 230 V AC 

62-112-002 Primus Uni 10 Inox Sterex 198 x 60 x 76 cm 95 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-003 Primus Mask 15 198 x 60 x 76 cm 93 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-003 Primus Mask 15 Sterex 198 x 60 x 76 cm 93 kg 2160 W 230 V AC 

Na voljo tudi v izvedbi iz nerjavečega jekla

xControl

Primus Uni 10
Sušilna omara
20 aluminijastih ročic za sušenje (alu oval) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
obutve / rokavic (10 parov).

Primus Mask 15
Omara za sušenje mask
15 prezračevalnih držal za maske zagotavlja 
optimalno fiksacijo in materialu prijazno sušenje.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-004 Primus Set 4 Standard 198 x 60 x 76 cm 97 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-004 Primus Set 4 Standard Sterex 198 x 60 x 76 cm 97 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-005 Primus Set 4 Premium 198 x 60 x 76 cm 100 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-005 Primus Set 4 Premium Sterex 198 x 60 x 76 cm 100 kg 2160 W 230 V AC 

Primus Set 4 Standard
Sušilna omara
8 aluminijastih (alu ovalnih) ročic za sušenje
s posebnimi šobami za sušenje iz umetne mase
za obutev (4 pari) in rokavice (4 pari)
pa tudi palica za obešalnike za oblačila.

Primus Set 4 Premium
Sušilna omara

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje
za obutev (4 pari) in rokavice (4 pari).

4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila iz 
nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za obešanje 
jakne in hlač olajšajo.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-006 Primus Set 4 Helmet Premium 198 x 60 x 76 cm 101 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-006 Primus Set 4 Helmet Premium Sterex 198 x 60 x 76 cm 101 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-007 Primus Set 8 Standard 198 x 120 x 76 cm 146 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-007 Primus Set 8 Standard Sterex 198 x 120 x 76 cm 146 kg 2160 W 230 V AC 

Primus Set 4 Helmet Premium
Drying locker

8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih 
ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za 
sušenje čevljev (4 pari) in rokavic (4 pari).

4x edinstveni, odstranljivi obešalniki za 
oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalnik) 
za obešanje jopičev in hlač ter 4 držala za 
čelado.

Primus Set 8 Standard
Drying locker

16 aluminijastih ročic za sušenje (alu ovalne) s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje
za škornje (8 parov) in rokavice (8 parov), palica za 
obešalnike za oblačila.



34 35

xControl xControl

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

C
lo

se
d 

dr
st

em
s

C
lo

se
d 

dr
s

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-008 Primus Set 8 Premium 198 x 120 x 76 cm 154 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-008 Primus Set 8 Premium Sterex 198 x 120 x 76 cm 154 kg 2160 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-012-009 Primus Set 8 Helmet Premium 198 x 120 x 76 cm 155 kg 2150 W 230 V AC 

62-112-009 Primus Set 8 Helmet Premium Sterex 198 x 120 x 76 cm 155 kg 2160 W 230 V AC 

Primus Set 8 Premium 
Drying locker

Primus Set 8 Helmet Premium 
Drying locker

16 aluminum (alu oval) drying arms api-
ece with special plastic drying nozzles 
for boots (8 pairs) and gloves (8 pairs).

8x unique, removable blow-out stainless 
steel clothes hangers (air hanger) for 
hanging up jackets and pants make 
handling and drying easier.

16 aluminum (alu oval) drying arms api-
ece with special plastic drying nozzles 
for boots (8 pairs) and gloves (8 pairs). 

8x unique, removable blow-out stainless 
steel clothes hangers (air hanger) for 
hanging up jackets and pants and 8 
internally ventilated helmet holders make 
handling and drying easier. 
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Sušilne omarice serije Econ so na voljo v številnih različicah in zajemajo široko 
izbiro dodatne opreme.

Na voljo so naslednje različice:
■ Econ Set 4 (Premium, Helmet-Premium).
■ Econ Set 8 (Premium, Helmet-Premium).
■ Econ Jacket 16 Premium.
■ Econ Universal.

Naša tehnologija GreenDry zagotavlja energetsko najučinkovitejše in najhitrejše 
sušenje zahvaljujoč kondenzacijskemu sušenju in se lahko uporablja tudi pri nizkih 
temperaturah okolice 7 ° C.

Maksimalna kvaliteta.
Obdelujemo samo pocinkano visokokakovostno tankoslojno pločevino. Skupaj z 
lastnim prašnim lakiranjem zagotavljamo največjo korozijsko zaščito.

Materialom prijazno sušenje.
Kakovostni ventilator za kroženje zraka, vgrajen v napravo, v kombinaciji z 
ogrevanim zrakom zagotavlja materialu prijazno in varčno sušenje kompleta.
xControl.
Nova krmilna enota xControl z barvnim zaslonom in industrijsko membransko 
tipkovnico ponuja uporabnikom enostaven, intuitiven in večjezičen¸ uporabniški 
vmesnik za upravljanje s časom in energijo sistema.
Časovnike lahko prosto prilagodite in aktivirate lahko tudi odštevalnik. Krmilna 
enota xControl ponuja tudi možnost aktiviranja določljivega cikla sušenja prek 
zunanjega vhoda (EIB / avtomatizacija doma itd.).

Econ

Econ Set 4 Prem

Econ Universal

Econ Jacket16 PremEcon Set 8 Prem

Preprosto praznjenje 
rezervoarja za vodo ali 
neposredno praznjenje preko 
odtoka na zadnjem delu 
omare.

Nove, izjemno robustne 
ovalne šobe iz eloksiranega 
aluminija za obutev in / ali 
rokavice.

Odstranljiv obešalnik za 
oblačila iz nerjavečega jekla 
(zračni obešalnik).

Robustna vrata s posebnimi 
tečaji, vključno z zapiralom 
proti odpiranju.

Nove, izjemno robustne šobe 
za sušenje
čelad.

Sušilni sistem GreenDry

Enostavno upravljanje 
zahvaljujoč novi krmilni 
enoti xControl z barvnim 
zaslonom.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-001 Econ Set 4 Premium 205 x 60 x 76 cm 133 kg 1580 W 230 V AC 

62-113-001 Econ Set 4 Premium Sterex 205 x 60 x 76 cm 133 kg 1590 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-002 Econ Set 4 Helmet Premium 205 x 60 x 76 cm 136 kg 1580 W 230 V AC 

62-113-002 Econ Set 4 Helmet Premium Sterex 205 x 60 x 76 cm 136 kg 1590 W 230 V AC 

Rezervoar za vodoRezervoar za vodo

Econ Set 4 Premium 
Sušilna omara
8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih 
ročic s posebnimi plastičnimi nastavki za 
sušenje čobutev(4 pari) in rokavic (4 pari).

4x edinstveni odstranljivi obešalniki za oblačila 
iz nerjavečega jekla (zračni obešalniki) za 
obešanje jakne in hlač.

Econ Set 4 Helmet Premium 
Sušilna omara
8 kosov aluminijastih (alu ovalnih) ročic za sušenje
s posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje za
obutev (4 pari) in rokavice (4 pari).

4x edinstveni snemljivi obešalniki za oblačila 
iz nerjavečega jekla (zračni obešalnik) za 
obešanje jopičev in hlač ter 4 držala za čelado 
z notranjim prezračevanjem olajšajo sušenje.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-003 Econ Set 8 Premium 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1890 W 230 V AC 

62-113-003 Econ Set 8 Premium Sterex 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1900 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-004 Econ Set 8 Helmet Premium 205 x 120 x 76 cm 201 kg 1890 W 230 V AC 

62-113-004 Econ Set 8 Helmet Premium Sterex 205 x 120 x 76 cm 201 kg 1900 W 230 V AC 

Rezervoar za vodoRezervoar za vodo

Econ Set 8 Premium
Sušilna omara
16 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic s 
posebnimi plastičnimi nastavki za sušenje 
obutve (8 parov) in rokavic (8 parov).

8x edinstveni odstranljivi obešalniki za 
oblačila iz nerjavečega jekla (zračni 
obešalniki) za obešanje jakne in hlač.

Econ Set 8 Helmet Premium 
Sušilna omara
16 aluminijastih (alu ovalnih) sušilnih ročic
s posebnimi šobami za sušenje iz umetne mase
za obutev (8 parov) in rokavice (8 parov).

8-krat edinstveni odstranljivi obešalniki za
oblačila iz nerjavečega jekla (zračni obešalnik)
za obešanje jopičev in hlač ter 8 notranje
prezračevanih nosilcev čelad olajšajo sušenje.
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Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-005 Econ Jacket 16 Premium 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1890 W 230 V AC 

62-113-005 Econ Jacket 16 Premium Sterex 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1900 W 230 V AC 

Tehnični podatki

Št. artikla Ime V x Š x G Teža Poraba energije Napetost napajanja

62-013-006 Econ Universal 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1890 W 230 V AC 

62-113-006 Econ Universal Sterex 205 x 120 x 76 cm 199 kg 1900 W 230 V AC 

Rezervoar za vodoRezervoar za vodo
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on
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Econ Jacket 16 
Premium
Sušilna omara
16x odstranljivi obešalniki za oblačila iz nerjavečega 
jekla (zračni obešalniki) za obešanje
jopičev in hlač.

Econ Universal 
Sušilna omara
Na voljo v treh različicah:

■ Odstranljiva rešetka iz nerjavečega jekla.
■ Odstranljiva posoda iz nerjavečega jekla z dvema 

košarama.
■ Spremenljiva zadnja plošča za individualno 

konfiguracijo z različnimi nastavki za sušenje.



44 4544 45

O
pc

is
jk

i d
od

at
ki

O
pc

ijs
ki

 d
od

at
ki

Specialne šobe Noge za sušilne sisteme

Opcijski dodatki za večjo prilagodljivost in udobje.

Velika šoba za čevlje - serijska

Za Tantum, Primus in Econ serije.

Št. artikla 62-010-403

Tantum serija Št. artikla 

62-010-311

Dolga unverzalna šoba
Za serijo Tantum. Idealno za 
čevlje in čevlje do višine 20 cm, pa 
tudi za dolge rokavice.

Št. artikla 62-010-401  
(alu ovalna cev, majhna)

Nosilec šobe - velik
Vključno s pritrdilnimi vijaki
Za standardne velike šobe za čevlje 

Za šobo za dolge čevlje

Za zračne obešalnike

Št. artikla 62-010-406

Adapter za zračni obešalnik
Vmesni adapter med zračnim 
obešalnikom in nosilcem šobe - 
velikim

Št. Artikla 62-010-405

Poseben nastavek
za vijake nosilcev in šob

Št. artikla 62-010-411

Majhna šoba za rokavice - serijska

Za Tantum, Primus in Econ serije

Št. artikla 62-010-408

Šoba za čevlje, dolga s koničastim 
zaključkom
Za serijo Tantum. Šoba za škornje in 
kratke škornje z višino noge do 30 cm.

Št. artikla  62-010-402  
(alu ovalna cev, velika s kovinsko 
konico)

Tantum 2x20 Št. artikla 

62-010-313

Majhna univerzalna šoba
Za Tantum, Primus in Econ 
serije.

Št. artikla 62-010-407

Nosilec šobe - mali
Vključno s pritrdilnimi vijaki
Za dolge univerzalne šobe

Za majhne univerzalne šobe 

Za majhne standardne šobe za 
rokavice ali nosilce za čelado

Št. artikla 62-010-410

Nosilec za čelado
Za Tantum, Primus in Econ serije 

Št. artikla 62-010-409

Zračni obešalnik iz nerjavečega jekla 

Št. artikla 62-010-404

Odtočna posoda, za serijo 
Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 40 
cm.

Št. artikla 62-010-301

Odtočna posoda, za serijo 
Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 90 
cm.

Št. artikla 62-010-303

Odtočna posoda, za serijo 
Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 60 
cm.

Št. artikla 62-010-302

Odtočna posoda, za serijo 
Tantum iz nerjavečega jekla
Pladenj za kapljanje vode, 
120 cm.

Št. artikla 62-010-304

Pladenj za kapljanje vode iz sušeče opreme, iz nerjavečega jekla.

Poševna streha za sušilne omare 
Primus in Econ
Poševna streha 60cm

Št. artikla 62-010-305

Poševna streha iz nerjavečega jekla za 
sušilne omare Primus in Econ
Poševna streha 60cm

Št. artikla 62-010-312

Poševna streha za sušilne omare 
Primus in Econ
Poševna streha 120cm

Št. artikla 62-010-306

Poševna streha za Primus in Econ serije

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
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Dodatki za Econ univerzalno sušilno omaro

Košara iz nerjavečega 
jekla

 60 cm

Št. artikla 62-010-314

Rešetka iz nerjavečega 
jekla
 120 cm

Št. artikla 62-010-316

Pladenj iz nerjavečega 
jekla
 120 cm

Št. artikla 62-010-315

Dodatna oprema

Po višini nastavljive nogice za serije Primus in Econ 
Sestavljen iz 4 nastavljivih podstavkov

Št. artikla 62-010-308

Klop
Ergonomsko oblikovana klop HPL je 
popoln dodatek k vašemu sušilnemu 
sistemu.

Š x V x G: 100 x 45 x 40 cm

Št. artikla 62-010-310

Zunanji vhod za xControl
Na primer za nadzor prek sistema 
vodila EIB

Št. artikla 62-010-309

Opcijski dodatki za večjo prilagodljivost in udobje.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb We reserve the right to make technical alterations
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  BT 180  BT-P 180     BT 90  BT-P 90 BT60  BT-P 60      BT 45  BT-P 45      BT 36  BT-P 36                    Z-4-türig                                    Z-2000

Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke
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Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke

BT 180  BT-P 180 BT 90  BT-P 90 BT60  BT-P 60      BT 45  BT-P 45      BT 36  BT-P 36                    Z-4-türig                                      Z-2000

Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke

BT 180  BT-P 180 BT 90  BT-P 90 BT60  BT-P 60      BT 45  BT-P 45      BT 36  BT-P 36                    Z-4-türig                                    Z-2000

Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke
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Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke
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BT 180  BT-P 180 BT 90  BT-P 90 BT60  BT-P 60      BT 45  BT-P 45      BT 36  BT-P 36                    Z-4-türig                                    Z-2000

Ausführungsmerkmale und Maße auf den folgenden Produktseiten

Wertfachsysteme Aufbewahrungsschränke

Klasične omarice za spravilo obleke / opreme
WINTERSTEIGER ponuja izredno široko paleto kovinskih omaric, ki predstavljajo odlično vrednost za porabljen denar.

2D 3D

Storage systems

Sedež podjetja v Ried im Innkreis, zgornja Avstrija

WINTERSTEIGER Globalni partner
WINTERSTEIGER AG je mednarodno podjetje za strojništvo in proizvodnjo. Ustanovljeno leta 1953, se je postopoma uveljavilo 
kot vodilni ponudnik inovativnih rešitev za stranke na tehnično dovršenih tržnih nišah. Poslovna področja podjetja sestavljajo:

BOTANIKA 
Rešitve za vzrejo rastlin in raziskave.

 ŠPORT
Enkraten dobavitelj za najem in servis športnih izdelkov.
Sistemi za higiensko sušenje športne opreme in delovnih oblačil.
Rešitve po meri za stopala.

 LESNA INDURSTRIJA
Procesne rešitve za natančno rezanje, popravilo lesa in kozmetične popravke.
Rezila za les, hrano in kovino.
Stroji za mobilne in stacionarne žage.
Proizvodne in avtomatizacijske rešitve.

KOVINARSKA INDUSTRIJA
Stroji in sistemi za izravnavo. 
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Uspeh se začne s pravilnimi odločitvami, ob 
pravem času. Veselimo se vas!

Headquarters:
Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-52, drytech@wintersteiger.at

Pod Hruševco 44g, 
1360 Vrhnika 
www.webo.si
E-mail: info@webo.si
Telefon: 01 560 30 12




