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  Een badjas 3 keer sneller vouwen 
(vergeleken met handmatige vouwen). 

 Gepatenteerd.

  In staat om alle soorten badjassen, 
ongeacht omvang of dikte te vouwen. 

De gepatenteerde EasyFold Bathrobe is de eerste 
badjassenvouwer die allerhande badjassen kan 
verwerken ongeacht gewicht of afmeting. De 
machine is heel eenvoudige en geheel mechanisch. 

Het vouwen van een badjas met de EasyFold 
Bathrobe betekend tot een verdrievoudiging van 
de productiviteit. Door deze besparing is een 
terugverdientijd binnen de zes maanden al mogelijk. 

Met de EasyFold Bathrobe wordt niet alleen de 
productiviteit sterk verbeterd, maar ook de vouw-
kwaliteit. Door het ergonomisch ontwerp is het 
vouwen van een badjas nog nooit zo gemakkelijk en 
fysiek licht geweest.  

The EasyFold Bathrobe heeft slechts een klein vloer-
oppervlak nodig van slechts 1.7 m2. Ten opzichte 
van handmatig vouwen wordt veel vloeroppervlak 
bespaard.



EASYFOLD 
BATHROBE

HOE WERKT HET ?
De badjas wordt met de schouders over een hanger geplaatst. 
Medewerker sluit de voorkant van de badjas. Vervolgens wordt 
een lichtgewicht schuif zijwaarts voor de badjas geschoven en 
wordt de schuif naar onder gedraaid. Hierdoor komt de badjas in 
horizontale positie. De hangers worden automatisch verwijderd.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Maximum bathrobe length:    160cm / 62”

Maximale badjaslengte:    160cm

Maximale schouderbreedte:    75cm

Productiecapaciteit medewerker:  ca. 200 pcs/hr

Machinebreedte:    197 cm”

Machinediepte:    83-134cm 

Machinehoogte:    199 cm 

Machinegewicht:    250 kg 

Luchtdruk:    5 bar

Luchtverbruik:    < 2m3/hr

Voeding:    220V (stopcontact)

Verbruik:    0.1 kWh 
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Met de badjas in horizontale positie kan de medewerker de 
mouwen handmatig vouwen. Door middel van vouwplaten 
worden vervolgens langsvouwen en dwarsvouw gemaakt. 
De langsvouw en dwarsvouw vouwbladen zijn verstelbaar, 
zodanig dat zowel kleine als grote badjassen gevouwen kunnen 
worden.

De EasyFold Bathrobe heeft slechts kleine hoeveelheid lucht 
nodig en wordt geleverd met een stekker voor normaal 
stopcontact. Het is direct gereed voor gebruik en kan overal in de 
wasserij geplaatst worden.

De EasyFold Bathrobe wordt geleverd op een pallet en behoeft 
geen technieker voor inbedrijfsname.


