
THE LAUNDRY EXPERTS.
VISÃO GERAL DOS PRODUTOS DA UNIMAC®



A MELHOR DO SETOR...
Nós nos dedicamos à lavanderia. É por isso que somos a marca de produtos de lavanderia instalados 
no local do cliente mais escolhida no mundo. Como parceiro preferencial em hospitalidade líder 
mundial e operações de cuidados a longo prazo, nossos clientes confiam em nós para oferecer soluções 
de lavanderia apoiadas por uma ampla experiência e conhecimento no setor. Nossa experiência, junto 
com nossa linha de produtos de alto desempenho, vai ajudá-lo a desenvolver operações de lavanderia 
eficientes que reduzem os custos e maximizam o rendimento, fornecendo tudo o que você precisa 
para alcançar os níveis mais altos de sucesso.



... COM O SUPORTE DA LÍDER  
MUNDIAL DE CONFIANÇA.
Apoiados pela Alliance Laundry Systems, a maior fabricante mundial de equipamentos para lavanderias 
comerciais, podemos oferecer a você tudo o que precisa para garantir seu sucesso. A assistência no 
design de lavanderias ajuda a maximizar sua eficiência. A manutenção e o suporte abrangentes mantêm 
suas operações em funcionamento. Os testes de produtos incomparáveis, realizados em nosso laboratório 
de testes de última geração, garantem os equipamentos mais confiáveis do setor. Esses programas e 
muitos outros benefícios constituem o que chamamos de “Customer One®”, nosso firme compromisso 
de não estarmos conformados enquanto não alcançamos a total satisfação do cliente.



As lavadoras extratoras de estrutura fixa UW45 e 65 da UniMac® 
representam a próxima evolução do desempenho industrial. Essas 
máquinas revolucionárias possuem uma ampla gama de 
aprimoramentos que aumentam sua potência e desempenho. 
Melhoramos nossa extração com Força de 300 G líder do setor 
para uma incrível extração com Força de 400 G — a mais rápida 
do setor — para uma máxima remoção de água. Acrescentamos a 
tecnologia de enxágue inovadora OPTispray™, para fornecer 
uma lavagem superior com o uso de menos água. A porta 
reprojetada possui um sistema de bloqueio giratório por pino/
came comprovado para garantir uma abertura e fechamento 
perfeitos. E o novo design da estrutura otimiza sua potência em 
cada grama de aço.

RECURSOS E BENEFÍCIOS    

• Construção industrial projetada para funcionar 24 horas 
por dia, 7 dias por semana

• Ajuda a reduzir o tempo de secagem e aumentar o 
rendimento com a extração com Força de 400 G líder do 
setor

• A tecnologia de enxágue exclusiva OPTispray usa até 39% 
a menos de água, diminui os tempos de ciclo em até 12% e 
deixa 22% a menos de produtos químicos residuais de 
lavagem em relação aos melhores ciclos dos concorrentes, 
economizando US$ 2.110 por ano em custos de serviços 
públicos e fornecendo uma melhor lavagem

• O motor maior tem 67% a mais de potência que as 
lavadoras extratoras com gabinete

• A detecção automática de vazamentos reduz em grande 
escala a perda de água devido a bloqueios ou falhas da 
válvula

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA UW 45/65

OPÇÕES DE CONTROLE DA UW

A tecnologia UNILINC® 

monitora toda a sua 
lavanderia. Os 41 ciclos de 
lavagem personalizáveis 
oferecem operações flexíveis e 
os lembretes de manutenção 
automática ajudam a reduzir o 
tempo de inatividade. Entre os 
recursos adicionais estão um 
visor multilíngue de fácil 
leitura e a conexão em rede 
sem fio opcional.

O controle M30 oferece 30 
programas personalizáveis, 
incluindo níveis de água 
programáveis projetados para 
reduzir seus custos de serviços 
públicos. Você também se 
beneficiará com recursos de 
diagnóstico avançados e a 
capacidade de programar o 
controle manualmente usando 
um laptop.

MODELOS CAPACIDADES

UW45 21,0 kg (45 lb)

UW65 28,0 kg (65 lb)



LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA UW 85-160

Com nossas lavadoras extratoras de estrutura fixa UW, a 
UniMac® lhe proporciona outras formas de melhorar a eficiência 
da sua lavanderia. Usando a extração com Força de 300 G, elas 
fornecem tempos de secagem extremamente rápidos. Através 
da combinação dos controles avançados da UniLinc® e da 
tecnologia de enxágue OPTispray™, essas máquinas aumentam 
sua produtividade e diminuem os custos mais do que qualquer 
outra máquina no mercado.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

• Os rolamentos cilíndrico frontal/esférico traseiro podem 
lidar com 200% mais força do que os rolamentos de esfera, 
prolongando a durabilidade da sua máquina

• Estrutura soldada roboticamente, feita de placas de aço 
para lidar com a vibração e cargas instáveis sem esforços

• O inversor de frequência fornece uma potência regular e 
confiável para o desempenho ideal de lavagem e extração

• Suportes em cilindro perfurado coletam a água da lavagem 
e criam uma cascata de água que cai suavemente durante 
cada revolução para aumentar a capacidade de enxágue

• Enormes motores permitem o uso constante, aumentando a 
vida útil dos motores bem como a sua produtividade

• O design mínimo do reservatório cilíndrico economiza 45% 
da água de não lavagem em cada enxágue

• A dobradiça e a alça reforçadas, junto com um sistema de 
bloqueio de porta giratório por pino/came comprovado, 
permitem a abertura e fechamento perfeitos

• As aberturas maiores da porta possibilitam colocar e retirar 
cargas mais rapidamente, melhorando sua produtividade, 
em comparação com as marcas dos concorrentes

OPÇÕES DE CONTROLE DA UW

A tecnologia UNILINC® 
monitora toda a sua sala de 
lavanderia. Os 41 ciclos de 
lavagem personalizáveis 
oferecem operações flexíveis e 
os lembretes de manutenção 
automática ajudam a reduzir o 
tempo de inatividade. Entre os 
recursos adicionais estão um 
visor multilíngue de fácil leitura 
e o acesso sem fio opcional.

O controle M30 oferece 30 
programas personalizáveis, 
incluindo níveis de água 
programáveis projetados para 
reduzir seus custos de serviços 
públicos. Você também se 
beneficiará com recursos de 
diagnóstico avançados e a 
capacidade de programar o 
controle manualmente usando 
um laptop.

MODELOS CAPACIDADES

UW85 37,0 kg (85 lb)

UW105 45,0 kg (105 lb)

UW130 56,0 kg (130 lb)

UW160 68,0 kg (160 lb)



As lavadoras extratoras de estrutura fixa com gabinete da 
UniMac® reúnem todo o desempenho, durabilidade e eficiência 
que nos tornam líderes mundiais de lavanderias comerciais em 
uma embalagem mais compacta. Essas máquinas diligentes 
foram construídas para um desempenho sem preocupações. A 
estrutura resistente e otimizada por computador suporta as 
condições mais difíceis das lavanderias e gerencia melhor as 
cargas instáveis para uma maior eficiência e operação silenciosa.
Para ajudar a reduzir os custos de serviços públicos e mão de 
obra, os operadores podem escolher entre cinco opções de 
desempenho fáceis de usar e de acordo com cada aplicação, 
oferecendo flexibilidade significativa e controle sobre suas 
operações de lavanderia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

• A velocidade de extração com Força de 200 G reduz os tempos 
de secagem e aumenta o rendimento

• O design da estrutura otimizada por computador é mais forte 
do que nunca e proporciona operações mais silenciosas

• Rolamentos e vedações resistentes

• Limpeza automática e dispensador de quatro compartimentos

• Opções de aquecimento da água a vapor e elétrico

OPÇÕES DE CONTROLE

O CONTROLE M30 oferece 30 
programas personalizáveis que 
você pode modificar para se 
adequarem às suas 
necessidades específicas. Esse 
controle também traz 30 níveis 
de água programáveis para 
reduzir o uso de água e é 
facilmente programado através 
da porta de infravermelho do 
controle.

O CONTROLE M9 possui nove 
ciclos personalizáveis, três 
níveis de água e até cinco sinais 
de suprimentos para a dispensa 
automática de produtos 
químicos de lavanderia.

O CONTROLE M4 oferece um 
controle de quatro ciclos para 
lavanderias com roupas pouco 
sujas e limitadas.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA FIXA COM GABINETE

MODELOS CAPACIDADES

UC20 8,0 kg (20 lb)

UC30 12,0 kg (30 lb)

UC40 18,0 kg (40 lb)

UC60 26,0 kg (60 lb)

UC80 37,0 kg (80 lb)

UC100 43,0 kg (100 lb)



Para lavanderias em sobrelojas ou outras instalações onde uma base em 
concreto não é uma opção, as lavadoras extratoras de estrutura com 
amortecimento da UniMac® fornecem a solução perfeita. As Molas em 
espiral resistentes e os amortecedores de choques estrategicamente 
colocados estabilizam as máquinas, absorvendo as vibrações de cargas 
instáveis.
Com um sistema de inversor de frequência de última geração, essas 
máquinas versáteis fornecem velocidades de extração exclusivas calibradas 
para determinados tipos de carga, para que seja usada a quantidade de 
água e gás ideal. A extração em alta velocidade também contribui para 
gerar economias, reduzindo o tempo de secagem em até 40%.
Oferecendo uma construção em aço maciço e design com rigidez 
industrial, nossas lavadoras extratoras de estrutura com amortecimento 
alcançam altos níveis de eficiência, qualidade e durabilidade. Com opções 
de ciclo de consumo baixo de água e energia, as lavadoras extratoras de 
estrutura com amortecimento da UniMac fornecem desempenho eficiente 
e redução nos custos de mão de obra e serviços públicos.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

• A extração em alta velocidade com Força de 350 a 400 G resulta 
no aumento do rendimento, permitindo que suas operações de 
lavanderia sejam executadas com a eficiência ideal

• Design modular da carcaça do rolamento para uma maior vida 
útil e fácil manutenção

• O bloqueio robusto e superdimensionado e as dobradiças 
largas da porta fornecem resistência e estabilidade

• Painéis laterais reforçados para maior resistência e 
durabilidade

• Grandes válvulas de drenagem para maior rendimento

• Painéis frontais, superiores e laterais, tambor interno e tubo 
em aço inoxidável

• Grandes aberturas da porta para facilitar a carga e a descarga

OPÇÃO DE CONTROLE 
PROFORM

O controle PROform fornece 
um máximo de 99 programas. 
Extremamente versátil e fácil 
de usar, esse controle 
avançado de computador 
atende a uma variedade de 
necessidades especializadas. 
Com mais de 20 idiomas 
disponíveis, nosso controle 
PROform é extremamente 
flexível e intuitivo para 
operadores bilíngues. Os 
usuários podem facilmente 
seguir o status de cada fase 
do ciclo de lavagem e 
modificar dados e parâmetros 
a qualquer momento para 
monitoramento com a 
máxima eficiência.

LAVADORAS EXTRATORAS DE ESTRUTURA COM AMORTECIMENTO

MODELOS CAPACIDADES

UY65 6,5 kg (14 lb)

UY80 7,5 kg (20 lb)

UY105 10,5 kg (25 lb)

UY135 13,5 kg (30 lb)

UY180 18,0 kg (40 lb)

UY240 24,0 kg (55 lb)

UY280 28,0 kg (65 lb)

MODELOS CAPACIDADES

UY335 34,0 kg (75 lb)

UY400 40,0 kg (90 lb)

UY520 52,0 kg (125 lb)

UY800 80,0 kg (180 lb)

UY1000 100,0 kg (230 lb)

UY1200 120,0 kg (275 lb)



FPO

SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO

Com o equilíbrio perfeito de temperatura de secagem, padrão de fluxo 
de ar e espaço utilizável do cilindro, as secadoras rotativas por 
tombamento da UniMac® foram projetadas exclusivamente para tempos 
de secagem rápidos e máxima eficiência energética. Tecnologias 
avançadas, como a tecnologia de prevenção de excesso de secagem 
OPTidry®, que interrompe automaticamente o ciclo no momento exato 
em que a carga alcança seu nível de secagem ideal, aceleram o processo 
de secagem e minimizam os custos de energia, mão de obra e substituição 
de roupas. Além disso, a porta extragrande reversível de aço permite o 
acesso conveniente e eficiente, e o filtro de limpeza automática de fiapos 
elimina a necessidade de limpar o filtro manualmente após cada uso.
Projetadas por especialistas e construídas com materiais de primeira 
qualidade, as secadoras rotativas por tombamento da UniMac foram 
criadas para um desempenho sem preocupações. Para uma maior 
tranquilidade, nosso sistema Combustion Auto Response Equipped 
(C.A.R.E.) funciona como um sistema de extintor de incêndio para sua 
lavanderia. No caso de um improvável incêndio dentro do cilindro da 
lavanderia, um sistema complexo de várias portas enche o cilindro com 
água e ativa um alarme de um local remoto.
A UniMac agora oferece a escolha entre duas séries de tombamento para 
melhor satisfazer às suas necessidades. A série ECO-Line é oferecida nos 
produtos UU025, UU030, UU035, UU055 e UU075. Os tombamentos ECO-
Line da UniMac possuem um baixo consumo de energia e, portanto, um 
menor uso de energia quando comparados com nossos tombamentos 
Classic-Line. Essa série apresenta uma solução para usuários finais que 
buscam as menores tarifas de consumo de energia em seu setor.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•   A tecnologia de prevenção de excesso de secagem OPTidry 
elimina os custos de energia, mão de obra e roupas 
associados ao excesso de secagem, reduzindo a perda dos 
fios em até 31%

 •   O sistema de aquecimento por queimadores múltiplos 
fornece um controle de temperatura rápido e estável

•   Filtro de limpeza automática de fiapos

•   Cilindro em aço pré-revestido galvanizado

•   Vedação da porta em borracha resistente e durável de 22 mm

OPÇÕES DE CONTROLE

A tecnologia UNILINC®, o sistema 
de controle de primeira 
qualidade da UniMac, monitora 
toda a sua lavanderia. Os 41 
ciclos de secagem automática e 
tempo de secagem oferecem 
operações flexíveis e os 
lembretes de manutenção 
automática ajudam a reduzir o 
tempo de inatividade. Entre os 
recursos estão um visor 
multilíngue de fácil leitura e o 
acesso sem fio opcional, que 
permite monitorar remotamente 
toda a sua lavanderia.

O CONTROLE PROGRAMÁVEL 
possibilita o salvamento de 
qualquer combinação de até 30 
ciclos de secagem automática e 
tempo de secagem.

OS TEMPORIZADORES DUPLOS 
DIGITAIS PERMITEM ao 
operador selecionar a 
temperatura ideal, o tempo de 
aquecimento e o tempo de 
resfriamento para cada uso.

MODELOS CAPACIDADES

UU025 11,0 kg (25 lb)

UU030 13,5 kg (30 lb)

UU035 17,0 kg (35 lb)

UU050 26,5 kg (50 lb)

UU055 24,5 kg (55 lb)

MODELOS CAPACIDADES

UU075 32,0 kg (75 lb)

UU120 51,0 kg (120 lb)

UU170 70,0 kg (170 lb)

UU200 83,0 kg (200 lb)



SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO EMPILHÁVEIS

Para operações de lavanderia que não possuem espaço em loja 
suficiente para acomodar uma lavanderia muito grande, as 
secadoras rotativas por tombamento empilháveis da UniMac® 
fornecem durabilidade, velocidade e eficiência incomparáveis em 
uma embalagem de fácil gerenciamento. Com essas máquinas 
que economizam espaço, você pode acrescentar 30,0 ou 42,0 kg às 
suas operações de lavanderia.
Como as secadoras rotativas por tombamento padrão, as secadoras 
rotativas por tombamento empilháveis equilibram perfeitamente 
a temperatura de secagem, o padrão de fluxo de ar e o espaço 
utilizável para a máxima eficiência energética, tempos de secagem 
rápidos e custos reduzidos de serviços públicos e mão de obra. E 
como foi projetada para atravessar uma entrada de 914,4 mm, sua 
instalação é flexível e fácil.
A UniMac agora oferece a escolha entre duas séries de tombamento 
para melhor satisfazer às suas necessidades. A série ECO-Line é 
oferecida nos produtos UUT30 e UUT45. Os tombamentos  
ECO-Line da UniMac possuem um baixo consumo de energia e, 
portanto, um menor uso de energia quando comparados com 
nossos tombamentos Classic-Line. Essa série apresenta uma 
solução para usuários finais que buscam as menores tarifas de 
consumo de energia em seu setor.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•   Porta de aço de alta qualidade e reversível e dobradiças 
resistentes

•   Vedação da porta em borracha resistente e durável de 22 mm

•   A tecnologia de prevenção de excesso de secagem OPTidry® 
disponível elimina os custos de energia, mão de obra e 
roupas associados ao excesso de secagem

•   Filtro de limpeza automática de fiapos

•   Cilindro em aço pré-revestido galvanizado

OPÇÕES DE CONTROLE

OS TEMPORIZADORES DUPLOS 

DIGITAIS PERMITEM ao 
operador selecionar a 
temperatura ideal, o tempo de 
aquecimento e o tempo de 
resfriamento para cada uso.

O CONTROLE PROGRAMÁVEL 
possibilita o salvamento de 
qualquer combinação de até 30 
ciclos de secagem automática e 
tempo de secagem.

MODELOS CAPACIDADES

UUT30 2 × 15,0 kg (30 lb)

UUT45 2 × 21,0 kg (45 lb)



SECADORAS ROTATIVAS POR TOMBAMENTO COM BOMBA DE AQUECIMENTO

Para operações de lavanderia não adequadas para o custo adicional 
e a instalação de dutos suficientes, as secadoras rotativas por 
tombamento com bomba de aquecimento da UniMac® oferecem 
uma solução eficiente. A linha de secadoras rotativas por 
tombamento com bomba de aquecimento não requer nenhum duto 
de ventilação, já que a reciclagem em 100% dos resíduos de ar por 
meio do resfriamento rápido remove a umidade e o rápido 
aquecimento resulta na reintrodução de calor no cilindro de 
secagem. 
As secadoras rotativas por tombamento com bomba de aquecimento 
da UniMac reduzem o consumo de energia em mais de 70% em 
comparação com secadoras rotativas por tombamento similares, 
levando a uma economia nos custos de serviços públicos de suas 
operações de lavanderia. É preciso uma infraestrutura elétrica 
mínima, pois somente são necessários 3,6 kW (12.284 Btu/h) do total 
de alimentação de energia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•  O sistema de limpeza automática padrão usa a condensação 
para enxaguar a quantidade decrescente de fiapos e 
substâncias contaminantes externas do permutador de 
calor para obter roupas mais limpas e reduzir a manutenção

•  O eixo de aço e os rolamentos duplos estendem a vida útil 
de sua máquina

•  O sensor de umidade opcional previne a secagem excessiva

•  O sistema de tensionamento de correia central permite uma 
fácil manutenção

•  O sistema de lavagem mecânica opcional usa água 
pressurizada para limpar de maneira eficiente o 
permutador de calor

•  Reversão opcional para itens grandes

MODELOS CAPACIDADES

UHP190 9,5 kg (20 lb)

UHP250 12,5 kg (25 lb)

UHP285 14,0 kg (30 lb)

UHP345 17,0 kg (35 lb)

OPÇÕES DE CONTROLE

O controle EASY oferece uma 
operação simples e fácil por 
meio de 3 ciclos pré-
programados. Mensagens de 
erro são exibidas no controle 
para uma manutenção eficiente 
e eficaz. A temperatura pode ser 
livremente programada em 
incrementos de um grau.

O controle FLEX totalmente 
funcional vem com 9 programas 
padrão e possui até 20 
disponíveis em total. O ciclo de 
secagem pode ser monitorado 
por indicadores de status no 
controle e está disponível em 16 
idiomas. A temperatura, o 
tempo de secagem e o tempo de 
resfriamento são totalmente 
programáveis.



LAVADORAS EXTRATORAS COM BARREIRA SANITÁRIA

As lavadoras extratoras com barreira sanitária da UniMac® foram 
especificamente projetadas para fornecer uma lavagem de qualidade 
superior e neutralizar a ameaça de contaminações microbiológicas. 
Por meio do conceito de barreira, uma parede física separa o lado de 
carga do lado de descarga, e o contato entre as roupas limpas e sujas 
é eliminado, garantindo o saneamento ideal.
Embora a segurança seja a maior prioridade para os hospitais e 
ambientes de cuidados da saúde, a economia de tempo e dinheiro 
também é importante. As altas velocidades de extração reduzem os 
tempos de secagem e o design resistente minimiza o tempo de 
inatividade e os custos de manutenção. Além disso, um espaço 
reduzido entre o tubo interno e externo, o controle automático dos 
níveis de água e um sistema que mistura continuamente a água 
quente e fria para alcançar a combinação de temperatura desejada 
para controlar o uso de água e energia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

• A alta extração com Força G remove mais água durante o 
ciclo de lavagem, fornecendo tempos de secagem mais 
rápidos e diminuindo os custos de energia

• A construção em aço inoxidável fornece durabilidade e uma 
vida útil mais longa

• Grande abertura da porta para facilitar a carga e a descarga

• As conexões de bomba de sabão líquido e o dispensador de 
sabão de 5 compartimentos fornecem a flexibilidade para 
dispensa automática ou manual

• As grandes válvulas de drenagem resultam em tempos de 
drenagem e ciclo mais rápidos

• Opções de ciclo de baixo consumo de água e energia

OPÇÕES DE CONTROLE

O controle PROform (somente 
UH) fornece um máximo de 99 
programas. Extremamente 
versátil e fácil de usar, o 
controle computadorizado 
avançado atende a uma 
variedade de necessidades 
especializadas. Com mais de 20 
idiomas disponíveis, nosso 
controle PROform é 
extremamente flexível e 
intuitivo para operadores 
bilíngues. Os usuários podem 
facilmente seguir o status de 
cada fase do ciclo de lavagem e 
modificar dados e parâmetros 
a qualquer momento para 
monitoramento com a máxima 
eficiência.

O controle MICRO (somente 
UB) é um controle totalmente 
computadorizado com um visor 
gráfico que possui 99 
programas em mais de 20 
idiomas. Outros recursos 
incluem controle de 
temperatura e níveis 
programáveis de água. Por 
meio do uso de programas de 
lavagem personalizáveis, você 
tem a flexibilidade de adaptar 
os ciclos de lavagem às suas 
necessidades específicas.

MODELOS CAPACIDADES

UH180 18,0 kg (40 lb)

UH240 24,0 kg (55 lb)

UH280 28,0 kg (65 lb)

MODELOS CAPACIDADES

UB265 26,0 kg (60 lb)

UB332 33,0 kg (75 lb)

UB442 44,0 kg (100 lb)

UB663 66,0 kg (150 lb)

UB700 70,0 kg (154 lb)

UB900 90,0 kg (198 lb)

UB1100 110,0 kg (242 lb)

UB1400 140,0 kg (308 lb)

UB1800 180,0 kg (396 lb)



Para manter nossa promessa de fornecer o menor custo total de 
propriedade do setor, as calandras aquecidas da UniMac® 
oferecem resultados de acabamento incomparáveis, além de 
ajudar a economizar nos custos de energia. Nossos produtos são 
construídos para fornecer o mais alto acabamento de qualidade, 
operar com a maior eficiência e proporcionar ao usuário os 
detalhes que fazem a diferença.

A UniMac® oferece uma ampla gama de calandras que diferem em 
tamanho e funcionalidade de aquecimento (cilindro aquecido e 
calha aquecida), bem como dobradores e empilhadores. A UniMac 
apresenta uma série de produtos para atender a todas as suas 
necessidades de lavanderia.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

CALANDRAS DE CALHA AQUECIDA UL

•    A série UL de calandras de calha aquecida permite que o retorno das 
roupas seja previsto na parte traseira (conceito de “passagem”) ou na 
parte frontal (“alimentação de retorno”)

•    A bomba hidráulica integrada permite uma pressão totalmente 
ajustável e constante entre a calha e o rolo

•    O sistema de alimentação com mola de pressão do ar fácil e opcional 
é eficiente e confiável em comparação com grampos ativados por 
mola

•    O controle de microprocessador permite uma operação eficiente da 
sua calandra. A velocidade e a temperatura para passar roupas 
podem ser reguladas facilmente·Disponíveis com diâmetros de rolo 
de 300 mm (12 pol.), 370 mm (15 pol.), 500 mm (20 pol.), 600 mm (24 
pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de calha que variam entre 1.750 
mm (69 pol.) e 3.300 mm (130 pol.).

CALANDRAS DE CALHA AQUECIDA UFFS

•    A série UFFS de calandras de calha aquecida com alimentador 
integrado, dobrador, dobrador cruzado e empilhador é a resposta 
para as necessidades mais exigentes de passadoria em escala 
industrial

•    Design versátil para operação por somente uma pessoa e 
possibilidade de instalação contra uma parede para economizar 
espaço em sua lavanderia

•    O controle de microprocessador oferece uma velocidade variável 
devido ao inversor de frequência. Disponibilidade de programação de 
até 30 programas diferentes em que várias configurações podem ser 
alteradas. Capacidade de registrar erros e consultar estatísticas para 
assistência e manutenção fáceis

•    Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.), 600 mm (24 
pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de calha que variam entre 2.000 
mm (79 pol.) e 3.300 mm (130 pol.)

CALANDRAS PLANAS AQUECIDAS, EMPILHADORES E DOBRADORES

UL500

UFFS600

OPÇÃO DE CONTROLE

O CONTROLE DE 
MICROPROCESSADOR permite 
ao operador escolher entre 
programas pré-configurados e 
ajustar a temperatura e a 
velocidade, para garantir que a 
combinação adequada de 
configurações seja utilizada 
para cada tipo de roupa e teor 
de umidade.



RECURSOS E BENEFÍCIOS

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO SÉRIE I:

•    A série I de calandras industriais de cilindro aquecido é adequada para 
aplicações menores devido às suas dimensões reduzidas e fácil operação

•    A placa de alimentação em madeira proporciona uma maior vida útil, e 
a proteção para os dedos e o botão de interrupção de emergência 
oferecem segurança para os usuários

•    O controle de microprocessador fornece regulação térmica com melhor 
distribuição de temperatura e consumo de energia reduzido

•    Disponíveis com diâmetros de rolo de 250 mm (10 pol.) e 300 mm (12 pol.) 
e larguras que variam entre 1.000 mm (39 pol.) e 2.000 mm (79 pol.)

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCU:

•    A série FCU de calandras industriais de cilindro aquecido constitui produtos 
elaborados de alta qualidade, compactos e fáceis de usar para suas 
operações de lavanderia

•    Fáceis o bastante para serem operadas por um único usuário. A construção 
especial em aço da caldeira fornece uma transferência de calor eficiente e a 
construção de alta qualidade proporciona uma vida útil mais longa

•    O controle de microprocessador é fácil de usar, com até 20 programas 
disponíveis, velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade 
durante a operação

•    Disponíveis com diâmetros de rolo de 320 mm (13 pol.), 500 mm (20 pol.) e 
800 mm (32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 1.600 mm 
(63 pol.) e 3.200 mm (126 pol.)”

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCUR/F:

•    A série versátil FCUR/F de calandras industriais de cilindro aquecido 
oferece a opção de saída na parte frontal ou traseira para completar da 
melhor forma o layout da suas operações de lavanderia

•    Uma barra antiestática padrão (somente FCUF) garante um processo de 
dobramento perfeito ao remover a carga eletroestática, permitindo o 
esticamento das roupas, enquanto um sensor óptico possibilita o 
dobramento das roupas de várias formas

•    O controle de microprocessador é fácil de usar, com até 20 programas 
disponíveis, velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade 
durante a operação

•    Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.) e 800 mm 
(32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 2.000 mm (79 pol.) 
e 3.200 mm (126 pol.)

•    Modelo FCUF: dobrador de comprimento integrado. Configurações 
variáveis de dobramento

CALANDRAS DE CILINDRO AQUECIDO FCUFF:

•    A série FCUFF de calandras industriais de cilindro aquecido fornece uma 
operação completa para suas necessidades de lavanderia, com um 
sistema integrado de alimentação e dobramento de comprimento

•    O sistema de alimentação de operação pneumática com um número limitado de rodas-guia garante a orientação 
perfeita das roupas

•    O controle de microprocessador, padrão na série FCUFF800, é fácil de usar, com até 20 programas disponíveis, 
velocidades programáveis e a opção de alterar a velocidade durante a operação

•    O controle de microprocessador, padrão na série FCUFF500, é um microprocessador fácil de operar, com 20 programas 
pré-programados, e que oferece a opção de modo reverso quando necessário

•    Disponíveis com diâmetros de rolo de 500 mm (20 pol.) e 800 mm (32 pol.) e larguras de acabamento que variam entre 
2.000 mm (79 pol.) e 3.200 mm (126 pol.)

DOBRADOR CRUZADO

•    Flexibilidade para escolher entre 1, 2 ou 3 dobramentos, bem como dobramento em quatro ou dois dobramentos cruzados
•    4 sensores ópticos garantem a largura constante das roupas dobradas

MECANISMO DO EMPILHADOR

•    5 sensores orientam as roupas através do empilhador

CALANDRAS PLANAS DE CILINDRO AQUECIDO

FCUFF500

FCU320

FCU800

I 25

FCUR/F500



A UniMac® foi reconhecida no mundo todo como líder na 
fabricação de equipamentos para lavanderias comerciais. O 
gabinete de secagem de equipamento de proteção individual 
(EPI) para bombeiros fornece aos quartéis de bombeiros o meio 
de secar de forma eficaz, eficiente e segura equipamentos de 
proteção, com o menor custo de propriedade do setor.
Especificamente projetado para evitar o desgaste e a ruptura de 
seu EPI, nosso gabinete de secagem usa um sistema de fluxo de ar 
exclusivo que circula ar aquecido dentro e ao redor do 
equipamento, fornecendo uma secagem segura e eficiente, em 
especial em lugares difíceis de secar, como costuras internas.
O gabinete de secagem de EPI oferece programas pré-configurados 
que reduzem significativamente os tempos de secagem, 
devolvendo seu equipamento ao serviço rapidamente. A 
temperatura de 40 °C do gabinete funciona muito mais rápido do 
que pendurar o equipamento na frente de ventiladores, além de 
remover os riscos da secagem por tombamento.
Nosso design do rack e cabides exclusivos oferecem a capacidade 
de secar seis conjuntos completos de equipamentos. Cada unidade 
inclui um rack especial para secagem de botas e luvas, um recurso 
padrão que pode custar até US$ 1.400 a mais nas marcas 
concorrentes.
Usamos um processo de fluxo de ar bilateral e um sistema de 
ventilador eficiente para forçar o ar circulado novamente e 
aquecido dentro, acima e ao redor da parte externa do seu 
equipamento, para garantir que seu EPI esteja completamente 
limpo e manter seus custos de serviços públicos baixos.

CONTROLE DMP

O controle DMP oferece 5 ciclos 
programáveis que reduzem 
significativamente os tempos de 
secagem, devolvendo seu 
equipamento ao serviço 
rapidamente. O controle 
monitora na temperatura de 
38 °C do gabinete, o que é mais 
eficiente do que pendurar o 
equipamento na frente de 
ventiladores, além de remover 
os riscos da secagem por 
tombamento.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•   As portas abrem no ângulo completo de 180°

•   Pernas de nivelamento ajustáveis

•   Espaço para até 15 botas/luvas

•   Design do rack exclusivo para máxima remoção da água

•    Pintura aplicada de forma eletroestática para ligação superior 
e resistência à corrosão

•   Parte frontal 100% durável

•   Prateleira de utilidade opcional

•   Em conformidade com as diretrizes da NFPA 1851

GABINETES DE SECAGEM DE EPI PARA BOMBEIROS

MODELO

UTGC6EDG44

UTGCEDG45

UTGC6EDG64

UTGC6EDG65

UUGC6EDG75



SMALL CHASSIS WASHERS & DRYERS

At UniMac, washers and dryers are considered more than just 
laundry equipment. They are key players in the success of  
on-premises laundry facilities. That’s why we’ve maintained a 
standard of excellence for more than 60 years, and we innovate 
continually to achieve high levels of efficiency, quality and durability.

FEATURES & BENEFITS

STACK WASHER/DRYERS:

•    Increased spin speed of 1,200 RPM removes more water greatly 
reducing drying times

•    Moisture sensing functionality on the dryer eliminates overdrying, 
protecting your linen investment.

•   Stacked design saves floor space 

•   Extra-large 198 liter (7.0 cu. ft.) drying cylinder for large loads

•   Large door opening for ease in loading and unloading

•    Major componenets can be serviced from the front for ease of 
service, saving time and expense

TOPLOAD WASHERS: 

•    Easy access to all major components from the installed position, 
saving time and money in servicing the unit

•    Rigid suspension system allows handling of bulky loads with ease

•    Durable stainless steel tub for lifetime usage

•    Wavy vane agitator offers 210° delivering maximum side-to-side, 
top-to-bottom washing action to get linens their cleanest

SINGLE DRYERS:

•    Durable galvanized steel cylinder with an extra-large 198 liters  
(7 cu. ft.) of volume

•    Efficient dryer heating with 25,000 BTU (gas models) and up to  
5,350 Watts (electric models)

•    Available in 8 kg (18 lb) capacity

STACKED DRYERS: 

•    Extra large capacity, 8 kg (18 lb) for large loads

•    1913.8 sq. cm (2.06 sq. ft.) door opening is the largest in the industry 
providing easy loading and unloading

•    Efficient dryer heating as single dryers

CONTROL OPTIONS

Homestyle Control (Stack 
Washer/Dryer) keeps users 
informed throughout the wash 
process with cycle status lights 
and a digital cycle countdown. 
Users also have the flexibility to 
control temperature, spin 
speeds, and soil level, as well as 
the option of a pre-wash and/or 
additional rinse to achieve high 
levels of efficiency.

E-Mech Control (Topload 
Washers, Single Dryers, and 
Stack Dryers) features a 
straightforward design that 
offers customers simple water 
temperature and fabric 
selections, using cue lights to 
monitor progress through the 
wash cycle.

TOPLOAD WASHER MODEL

UWNMN2SP112CW01

STACK DRYER MODELS

USEMNAGS171TW01 (Electric)

USGMNAGS111TW01 (Gas)

SINGLE DRYER MODELS

UDE807WF1702 (Electric)

UDG809WF1102 (Gas)

STACK WASHER/DRYER MODELS

UTEE5ASP173TW01 (Electric)

UTGE5ASP113TW01 (Gas)



A UniMac® é uma divisão da Alliance Laundry Systems. A Alliance é líder mundial na fabricação  
de equipamentos para lavanderias comerciais. Saiba mais em alliancelaundry.com
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