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FERRO DE ENGOMAR A ALTA PRESSÃO VEIT 2003 
Este modelo da série de produtos para engomar VEIT 2000 de sucesso a ní-
vel mundial está disponível opcionalmente com ou sem a unidade de controlo 
eletrónica VEITronic*. As claras vantagens como elevada segurança de funci-
onamento e vida útil prolongada, a melhor qualidade de vapor com regulação 
exata da temperatura e o design ergonómico do VEIT HP 2003 também o irão 
convencer. 

CONDENSADOR VEIT 2210 
Esta unidade de ligação de vapor ga-
rante a melhor qualidade nos siste-
mas de vapor devido à separação de 
condensação por ação da gravida-
de. O condensador é apropriado para 
uma pressão operacional de até 6 
bar e está disponível, mediante pedi-
do, com suporte de pé.

ADAPTADOR DE VAPOR VEIT 2215
Para instalação em linhas de vapor 
(centrais). A redução de vapor é efe-
tuada através de uma válvula soleno-
ide. Com a válvula esférica integrada, 
é possível separar a válvula solenoi-
de da alimentação de vapor.

ACESSÓRIOS
Mesmo com a melhor tábua de engomar não conseguirá obter bons resultados 
se não tiver os acessórios adequados. Como tal, atribuímos um grande valor a 
estes componentes e, por isso, desenvolvemos a gama adequada para si.

FERRO DE ENGOMAR COM TER-
MÓSTATO VEIT 2129 COM PRO-
TEÇÃO DAS MÃOS 
Tal como no HP 2003, o microinter-
ruptor para acionamento do jato de 
vapor situa-se na pega ergonómi-
ca. Inclui cabo de ligação elétrica e 
mangueira de vapor.

FERRO DE ENGOMAR, UNIDADES DE LIGAÇÃO, ACESSÓRIOS

* O VEITronic está integrado de série nas tábuas de engomar VEIT Varioset

Pega ergonómica para uma Pega ergonómica para uma 
engomagem fácil engomagem fácil 
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Os geradores de vapor VEIT dispõem do mais elevado nível de segurança. A VEIT cumpre 
rigorosamente todas as disposições legais aplicáveis na Europa e os regulamentos para a 
construção de equipamentos de pressão. Os componentes e módulos utilizados estão sujeitos 
a um controlo de qualidade permanente. O programa de geradores de vapor da VEIT na gama 
de potências de 2,2 até 120 kW assegura o vapor adequado em todas as áreas de aplicação.

VEIT SG 67
Este gerador de vapor pequeno está 
equipado com duas válvulas soleno-
ides, sendo por isso adequado para 
a alimentação de dois ferros de en-
gomar a alta pressão. Está disponí-
vel opcionalmente uma ligação direta 
da água.

ESTAÇÃO DE VAPOR DE ALTA PRESSÃO VEIT 2373
A estação de vapor VEIT 2373 está disponível em quatro diferentes níveis de 
potência. No caso das potências de ligação de 13,5 kW, 18 kW, 24,5 kW e 
30 kW, são produzidos cerca de 18 kg, 24 kg, 33 kg ou 41 kg de vapor a alta 
pressão. O recipiente de água de alimentação em aço inoxidável e o recipiente 
de purga pertencem ao equipamento de série.

ESTAÇÃO DE VAPOR DE ALTA PRESSÃO VEIT 2381 
Esta estação de vapor pode ser fornecida com potências de ligação de 40 kW, 
50 kW e 60 kW. Com estas variantes, produz-se aprox. 55 kg, 68 kg ou 82 kg 
de vapor a alta pressão. Este gerador de vapor também pode ser fornecido co-
mo sistema duplo (120 kW). Neste equipamento compacto estão integrados o 
recipiente de água de alimentação em aço inoxidável e o recipiente de purga 
em aço inoxidável. A caldeira de grandes dimensões com um volume total de 
75 litros alimenta fiavelmente o consumidor de vapor ligado.

GERADOR DE VAPOR 

VEIT SG 66
Este gerador de vapor dispõe de uma 
ligação da válvula solenoide para a 
alimentação de um ferro de engomar 
a alta pressão. Próprio para ligação 
direta da água ou alimentação atra-
vés de recipiente de água de alimen-
tação. O SG 66 pode ser perfeita-
mente anexado às tábuas de engo-
mar VEIT Varioset e Varioline.

VEIT SG 66 MF
Este gerador de vapor de pequenas 
dimensões económico com caldeira 
em aço inoxidável, a qual possui uma 
vida útil prolongada, dispõe de uma 
ligação da válvula solenoide para a 
alimentação de um ferro de engomar 
a alta pressão. Com a qualidade de 
água adequada*, é possível utilizar 
água da torneira para o enchimento 
do gerador de vapor. 



4

›   Forte potência de sucção e insuflação 
›    Configuração manual da potência de sucção e 

insuflação 
›   Fácil de ajustar em altura continuamente       

através de molas de pressão
›   Braço giratório desenhado ergonomicamen-

te para uma posição de trabalho ideal do         
operador  

›   Superfície de engomar aquecida                  
desnecessária graças à forte sucção

O MODELO BÁSICO NA TECNOLO-
GIA PROFISSIONAL DE ENGOMAR 
COM SUCÇÃO E INSUFLAÇÃO 

SUPERFÍCIE DE ENGOMAR
A tábua de engomar VEIT Varioset e Varioline pode ser equipada com diferentes 
superfícies, segundo o princípio modular, por exemplo:

Superfície de engomar CR2:  1400 × 500 × 300 mm 
Superfície de engomar ampla DOB: 1200 × 460 × 330 mm
Superfície de engomar retangular: 1300 × 650 mm

VEIT VARIOLINE CR2
O sistema de tábua de engomar VEIT Varioline baseia-se na VEIT 
Varioset. A comutação elétrica e confortável entre sucção e insuf-
lação, bem como a superfície de engomar universal asseguram 
uma aplicação versátil.

VEIT VARIOLINE CR2

Está disponível com o gerador de vapor SG 66 integrado ou ad-
aptado. (consulte a página 3)

Forte potência de Forte potência de 
sucção e insuflação sucção e insuflação 
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VEIT VARIOSET CR2
Esta tábua de engomar com sucção 
e insuflação variável pode ser facil-
mente integrada em qualquer proce-
dimento operacional. Na superfície 
de engomar especial é possível pro-
cessar facilmente todas as peças de 
vestuário, de forma eficaz e com um 
elevado padrão de qualidade. E tudo 
isso em apenas aprox. 2 m² de su-
perfície útil.

UNIDADE DE CONTROLO ELETRÓ-
NICA  
Através da unidade de controlo ele-
trónica pode determinar rapidamente 
a potência de sucção e insuflação ao 
tocar num botão. A temperatura no-
minal e efetiva do ferro de engomar 
é indicada com precisão em graus. 

UNIDADE PARA REMOÇÃO POSTE-
RIOR DE NÓDOAS 
A unidade para remoção posteri-
or de nódoas com sistema de braço 
giratório, coxim para remoção de nó-
doas em aço inoxidável e recipien-
te de recolha de sujidade é opcional. 
A sucção é ativada através da régua 
de interruptores de pé e, no caso de 
o braço estar aberto, é direcionada 
para este.

SUPERFÍCIE DE ENGOMAR UNIVERSAL CR2 / FORMA OVAL AJUSTÁVEL 
PARA FORA 
A superfície universal com forma especial CR2 é um pré-requisito para engo-
mar rápida e eficazmente todas as peças de vestuário aplicáveis.

Opcionalmente, esta está também disponível com uma forma oval ajustável 
para fora na ponta, especialmente adequada para engomar peças largas, por 
exemplo, na área do peito.

TECNOLOGIA DE ENGOMAR A FRIO 
VEIT PARA VARIOSET E VARIOLINE 
A combinação do ventilador poten-
te com a superfície de engomar em 
plástico evita eficazmente a pro-
dução de condensação. Isto permite 
dispensar o aquecimento da superfí-
cie de engomar,  o que significa uma 
poupança no consumo de energia 
em relação às tábuas de engomar 
aquecidas de até 60%. Além disso, 
beneficia de um melhor resultado de 
engomagem.

BRAÇO GIRATÓRIO
Ao engomar no braço giratório, o 
fluxo de ar é direcionado 100% pa-
ra o braço. Deste modo, terá ao seu 
dispor a potência máxima de sucção 
e insuflação no braço giratório. Tam-
bém neste caso, a sucção poten-
te assegura que o revestimento se 
mantém seco e é garantido um re-
sultado de engomagem ideal.

VEIT VARIOSET CR2

Nummer 1
seit über 
25 Jahren 
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VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC

›   Boa relação preço/qualidade
› Elevada produtividade 
›    O controlo simples da máquina de acabamento permite-lhe efetuar a confi-

guração exata de todos os parâmetros. Deste modo, estes podem ser perfeit-
amente adaptados aos requisitos dos seus produtos.

›    Largura dos ombros ajustável de 320 a 520 mm. 
›    O busto é pneumaticamente ajustável em altura e adapta-se ao comprimento 

da peça de vestuário através do painel de comando.
›    Ventilador potente e economizador de energia com quantidade de ar manual-

mente ajustável adequado para todos os tipos de materiais.
›    O dispositivo de passar integrado eleva o busto durante o processo de vapor 

(ajustável) e melhora a qualidade do resultado de acabamento.
›    O tensor de lapela em série é removível. 
›    Os tensores laterais podem ser desligados, tal como as faixas de pressão di-

anteiras e traseiras para o acabamento de artigos sensíveis.

O PAINEL DE COMANDO
é muito fácil de usar e apresen-
ta uma construção simples. A pinça 
dianteira e traseira, os tensores la-
terais e a função de estirar podem 
ser facilmente ativadas ou desativa-
das. A potência do ventilador pode 
ser configurada eletronicamente no 
painel de comando.

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC
A nova série Multiform VEIT 8363 foi desenvolvida partir do zero. Ambos os modelos (Basic e 
Classic) permitem-lhe realizar o acabamento de vestuário exterior em todos os tamanhos de 
confeção comuns com um comprimento entre 620 e 1420 mm (820–1620 mm com adapta-
dor) e uma medida de bainha entre 940 e 1660 mm. 

ALTO RENDIMENTO EM ESPAÇOS 
MUITO PEQUENOS
De modo a economizar ainda mais es-
paço, também está disponível o VEIT 
8363 (Classic & Basic) também com 
gerador de vapor integrado com potên-
cia de 9 kW.

VEIT Smart Engineering
(ver página 20)
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VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC

O comando VEITouch tem um visor a cores de 5.7” com ecrã tátil. Todas as 
funções e parâmetros importantes são controlados num piscar de olhos. Além 
disso, pode armazenar 10 programas e aceder a estes novamente, se neces-
sário. Para fins de assistência e manutenção, é possível controlar todas as 
funções manualmente através do visor. Todas as entradas e saídas podem ser 
testadas no visor. Deste modo, no caso de assistência, é possível localizar ra-
pidamente eventuais componentes com defeito. Isto mantém os custos de as-
sistência reduzidos.

Além do vestuário clássico, também é possível realizar o acabamento de inú-
meras peças de vestuário diferentes, por exemplo, do domínio do desporto e 
lazer ou também casacos de ganga e sobretudos.

As pinças de abertura lateral pneumática podem 
ser ligadas para realizar o acabamento fácil
e sem deixar marcas de casacos com aberturas 
laterais. 

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC
›    Elevada produtividade 
›   Ventilador potente e economizador de energia com quantidade
   de ar manualmente ajustável adequado para todos os tipos de  
   materiais.
›   A variante 8363 Classic também realiza o acabamento de produtos difíceis 

com a máxima qualidade.
›   O ajuste em altura do busto é efetuado através de um acionamento por cor-

reia elétrico: isto permite a passagem extremamente precisa do vestuário, 
de modo a prevenir o atraso ou um estiramento demasiado forte dos seus 
produtos.

›   A configuração da altura do busto é efetuada automaticamente através de 
uma fotocélula.

›    As pinças de abertura lateral em série, acionadas pneumaticamente permi-
tem-lhe realizar o acabamento de casacos e blazers em perfeita qualidade. 

› A carga é simplificada devido ao busto rotativo.
›   O novo comando VEITouch é fácil de operar e oferece-lhe 10 posições de 

memória de programa.
›   Largura dos ombros ajustável de 320 até 520 mm.
›   O tensor de lapela em série é removível.

VEIT Smart Engineering
(ver página 20)

Acionamento por correia para um Acionamento por correia para um 
estiramento preciso estiramento preciso 
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O GERADOR DE VAPOR INTEGRADO
Para desempenho em espaços est-
reitos: a máquina para acabamento 
de calças VEIT 8741 Tensor longitu-
dinal com gerador de vapor de 9 kW 
integrado. 

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CALÇAS COM TENSOR LONGITUDINAL VEIT 8741 
A versão básica com tensor longitudinal serve para realizar o acabamento eficaz e económico de calções e calças. Os tenso-
res internos e externos em série, a função anti-stretch na tensão longitudinal bem como um ventilador de ar quente potente 
asseguram uma excelente eficácia operacional. 

TENSOR PARA CÓS LONGITUDINAL 
O tensor para cós longitudinal estica 
tamanhos de cós de 58–129 cm.

A MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE 
CALÇAS VEIT 8741 COMO TENSOR 
LONGITUDINAL E TRANSVERSAL

›    Acionamento por correia para uma «função stretch 
control» precisa 

›    Função de estiramento extra, para esticar as 
  calças após o processo de lavagem 
›    Os tensores de bainha interior previnem 
  marcas de pressão em materiais sensíveis
›   Ventilador potente mas eficiente 
  energeticamente    
›   Função para calções  
›   Opcionalmente também disponível com 
  abas para vinco 

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CALÇAS VEIT 8741
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Acionamento por correia Acionamento por correia 
para função de controlo de para função de controlo de 
estiramento precisaestiramento precisa

DISPOSITIVO DE TENSÃO 
TRANSVERSAL DO CÓS 
A unidade tensora do cós “Body” 
VEIT incomparável estica o cós das 
calças de acordo com a forma do 
corpo humano. Ao contrário de ou-
tras máquinas para acabamento de 
calças, que apenas esticam o cós 
lateralmente, a unidade tensora do 
cós “Body” VEIT estica o cós tam-
bém para trás. É possível realizar o 
acabamento de uma grande parte 
de tamanhos: com medida de cós de 
48–160 cm.
 

SISTEMA DE ACIONAMENTO 
PATENTEADO 
O sistema de acionamento patente-
ado possibilita a tensão longitudinal 
exata com anti-stretch integrado sem 
que o produto seja alongado duran-
te o estiramento. O acionamento por 
correia assegura uma passagem fá-
cil e delicada do dispositivo tensor 
da bainha. A mudança de posição de 
tensão de calças para calções é efe-
tuada automaticamente com o inter-
ruptor de pé. A mudança manual de 
calções para calças não se realiza.

VEIT Smart Engineering
(ver página 20)

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CALÇAS COM TENSOR TRANSVERSAL VEIT 8741 
O dispositivo de tensão longitudinal garante a modelagem ideal na zona do cós com elementos tensores móveis bidi-
mensionais. O tensor transversal serve também de base para o dispositivo anti-stretch na zona do cós.
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MÁQUINA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL / MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS VEIT 8319 / VEIT 8319 E 
Esta máquina para acabamento universal é utilizada preferencialmente em lavandarias de pequena e média dimensão, bem como em unidades 
de tratamento de roupa. O acabamento de camisas, blusas, aventais e uniformes de trabalho realiza-se no estado húmido centrifugado por 
meio de um ventilador potente e silencioso de forma rápida e sem rugas. Além disso, também é possível processar produtos secos como, por 
exemplo, casacos, sobretudos, etc. O aparelho também está disponível como variante com aquecimento elétrico VEIT 8319 E, mediante pedido.

VEIT Smart Engineering
(ver página 20)

MÁQUINA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL / MÁQUINA PARA 
ACABAMENTO DE CAMISAS VEIT 8319 

MÁQUINA PARA ACABAMENTO UNIVERSLA VEIT 
8319, A MÁQUINA VERSÁTIL DA CASA VEIT

›    Como máquina para acabamento de camisas está disponível também com 
aquecimento elétrico  

›    Tensor de mangas pneumático para camisas de manga curta e comprida 
›    Deteção automática de altura
›    Perfeita para fardas de cozinha, aventais e casacos 
›    Acionamento por correia VEIT com função de estiramento integrada 

Acionamento por correia com função de estiramen-Acionamento por correia com função de estiramen-
to integrada Também aquece eletricamenteto integrada Também aquece eletricamente
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FIXAÇÃO DE ABERTURAS 
LATERAIS 
A fixação automática de aberturas 
laterais é utilizada não só no caso 
de aberturas laterais, mas também  
é necessária em geral para fixar a 
bainha de camisas ou de aventais.

DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE ALTURA 
A deteção automática de altura 
realiza-se através de uma fotocé-
lula. Deste modo, é possível realizar 
o ajuste exato da altura da unidade 
tensora por meio de acionamento 
por correia (sistema belt drive).

O PAINEL DE COMANDO 
Claro e simples de manusear, coman-
da os procedimentos individuais de 
acabamento. Os intervalos de vapor e 
de ar, bem como a quantidade de ar 
quente são ajustáveis continuamente. 
A máquina para acabamento manual 
serve para realizar retoques no engo-
mar e pode ser posicionada ergono-
micamente para acesso rápido. 

ACESSÓRIOS: KIT DE CONVERSÃO 
COM SUPORTE DE PÉ 
Com poucas pegas, a máquina para 
acabamento universal compacta e 
aquecida a vapor pode ser converti-
da através da substituição das faixas 
de pressão no acabamento de peças 
de vestuário lavadas.

POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO PROFISSIONAL:
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As camisas de manga comprida ou 
curta podem ser fixadas sem deixar 
marcas com os tensores de mangas 
no formato. O ajuste da altura do 
tensor de mangas realiza-se pneu-
maticamente, de um ou de ambos os 
lados como opção.

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS PREMIUM VEIT SF 26 
A máquina para acabamento com sopro de elevado desempenho adequa-se a unidades de tratamento de roupa e lavandarias com grande volume 
de camisas. O ventilador potente em conjunto com a bobina de aquecimento assegura tempos de secagem rápidos e económicos. A reduzida altura 
de construção e a faixa de pressão retrátil garantem um funcionamento confortável. Através do comando VEITouch tem sempre todas as funções sob 
controlo. As camisas que mudam e de diferentes tamanhos, formatos e materiais podem ser processadas de forma eficaz e com o mais elevado pad-
rão de qualidade.

Secagem rápida e energeticamente 
eficiente da faixa de botões através 
de VEIT Direct Airflow*. A alimen-
tação de ar especial e o ventilador 
potente asseguram uma secagem 
ideal.

A unidade tensora de bainha e a 
fixação das aberturas laterais são es-
pecialmente respiráveis e asseguram 
a rápida secagem da costura lateral, 
bem como a fixação sem rugas da 
bainha da camisa.

VEIT Smart Engineering*
(ver página 20)

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS PREMIUM VEIT SF 26
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MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS VEIT SF 26 BASIC
Esta máquina para acabamento por sopro de elevado desempenho foi concebida para unidades de tratamento de roupa e lavandarias que valo-
rizam a máxima produtividade. Esta variante Basic da máquina para acabamento de camisas VEIT SF 26 distingue-se da variante Premium nos 
seguintes pontos: 
› Tensor de mangas compridas e curtas combinado
› Sem fixação de aberturas laterais

TAMANHOS DE BUSTO FLEXÍVEIS*
› Busto S 690 mm Medida do busto para blusas
› Busto SL 780-940 mm Medida do busto 
Para o bust SL, a largura dos ombros é ajustável de 45 até 
58 cm. A largura dos ombros do busto S é 42 cm (não ajustável). 
Consoante o tamanho do busto, a medida da bainha consiste em: 
› S: 88 –150 cm  
› SL: 90–170 cm 

Para o busto SL, é ainda possível fornecer opcionalmente uma es-
tação de descarga automática. Esta reduz o tempo de processa-
mento e aumenta a produtividade. 

  RECUPERAÇÃO DE CALOR*
A recuperação de calor disponível opcionalmente absorve a energia tér-
mica emitida e seca o ar húmido através de um permutador de calor. Isto 
oferece-lhe as seguintes vantagens:
›  Poupança de energia significativa até 30%
›  Maior desempenho de secagem – 
   tempos de processamento mais curtos
›  Aquecimento mais reduzido das instalações
›  Clima interior agradável devido à remoção da humidade
›  Baixa a temperatura ambiente até cerca de 4 °C
 

  CONTROLO DE HUMIDADE RESIDUAL*
O controlo de humidade residual opcional reduz o tempo de processamento e 
economiza energia. O controlo único no mercado mede permanentemente a 
humidade residual durante a secagem da camisa e consequentemente o grau 
de secagem da camisa na faixa de pressão de botões. Logo que a camisa es-
teja seca, o ventilador desliga automaticamente. Deste modo, obtém-se uma 
secagem precisa e rápida da camisa sem a intervenção do operador. Uma fai-
xa de pressão de botões aquecida que consome energia é também desneces-
sária neste controlo da VEIT.

* Estas opções aplicam-se à máquina para acabamento de camisas VEIT SF 26 Premium e VEIT SF 
26 Basic.

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS BASIC & EMOTION VEIT SF 26

Opção única com controlo de humidade Opção única com controlo de humidade 
residual: o processo termina se a camisa residual: o processo termina se a camisa 
estiver secaestiver seca

Nota: a figura inclui equipamento especial (versão Premium)
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PRENSA DE CAMISAS VEIT 8900
Uma camisa prensada apresenta um melhor nível do que uma camisa com acabamento normal. A prensa de camisas 
serve como alternativa eficaz às máquinas para acabamento de camisas convencionais para unidades de tratamento de 
roupa e lavandarias com grande volume de camisas. O sistema de aquecimento de fundição assegura uma excelente 
distribuição da temperatura e economiza energia. A camisa é esticada para baixo durante o processo de prensagem. É 
possível processar camisas de manga curta e comprida. É possível selecionar diversos programas através do comando 
VEITouch.

A prensa de camisas VEIT 8900 dispõe de um ajuste da altura pneumático do tensor de mangas. Este melhora o resul-
tado e a qualidade. Deixa de ser incómodo engomar. Os tensores de manga para camisas de manga curta e comprida 
são produzidos em série. A placa de acúmulo de calor assegura uma secagem rápida da costura. A prensa para vincos 
das mangas opcional proporciona às mangas um resultado de acabamento superior.

PRENSA DE CAMISAS VEIT 8900

O formato único da placa da prensa traseira e da geo-
metria de busto VEIT garantem os melhores resultados 
de prensagem também na área das costas. O facto de 
a camisa ter uma prega central nas costas ou duas 
pregas laterais nas costas não tem qualquer relevân-
cia. Também é possível prensar facilmente camisas 
Slimline com a VEIT 8900.

VEITOUCH

BODY FIT

VEIT Smart Engineering*
(ver página 20)

Tempo de processamento mais rápido com Tempo de processamento mais rápido com 
perfeita qualidadeperfeita qualidade
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PRENSA DE COLARINHOS/MANGAS VEIT 8905
A prensa de três cabeças com o seu material de revestimento especialmente moldado em aço inoxidável cro-
mado e polido seca colarinhos e mangas de forma rápida e proporciona um excecional resultado de acabamen-
to. O movimento de fecho vertical é acionado por meio de um interruptor de pé. O sistema de revestimento su-
ave previne marcas e botões partidos desnecessários. A estrutura de segurança no revestimento superior, bem 
como a configuração variável do tempo de secagem com o potenciómetro rotativo pertencem ao equipamento 
de série. A construção compacta economiza espaço na sua empresa.

PRENSA DE COLARINHOS/MANGAS VEIT 8905

A aspiração integrada nas cabeças inferiores da prensa as-
segura um posicionamento seguro e o rápido arrefecimento 
após o processo de prensagem das mangas e do colarinho.

DA PRENSA DE COLARINHOS/MANGAS IDEAL 

›   Movimento de fecho vertical 
›  Melhor transmissão de força 
›  Necessidade de espaço reduzida
›  Operação mãos-livres
›  Aspiração integrada

› Tempo de processamento otimizado
›  Sistema de revestimento suave 
  contra botões partidos
›  Revestimento superior em aço 
  inoxidável cromado e polido
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VEIT 8940 PRENSA DE CALÇAS DE PERNA DUPLA 
A nova prensa de calças de perna dupla para todas as empresas com um elevado volume de calças. 
A utilização simples e operação ergonómica da prensa são únicas. 
Depois de um curto período de habituação, o operador pode finalizar o acabamento de até 40 calças por hora.

A placa superior movimenta-se com dois movimentos de fecho, o que aumenta a área de inserção ao posicionar. 
O operador tem assim uma visão ideal das calças. A distribuição de pressão é uniforme em toda a superfície. 

VEIT 8940 PRENSA DE CALÇAS DE PERNA DUPLA

DISPOSITIVO DE ESTIRAMENTO 
Dispositivo de estiramento em molde superior e inferior: estiramento de costu-
ras de calças para evitar a impressão na área da costura lateral e costura de 
gancho. O dispositivo inferior estira primeiro a saída das calças, pelo que o re-
sultado final não é afetado. 

SUCÇÃO DE VAPOR LATERAL
Uma sucção lateral de vapor impede a deformação de peças já engomadas 
durante o processo de engomagem, o que aumenta a qualidade. 
O molde inferior com sucção separada garante um posicionamento mais fácil 
das duas pernas das calças.  
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PRENSA UNIVERSAL VEIT 8910 
A prensa universal VEIT 8910 tem um procedimento de fecho circular clássi-
co. Na área de funcionamento encontra-se instalado um regulador de pressão 
rápido com manómetro de pressão. É possível ajustar a pressão individual-
mente de 0 até 6 bar com uma pega. A estrutura de segurança no revestimen-
to superior, bem como o controlo do temporizador para processos de engomar 
automatizados e o dispositivo de aspiração e de sopro potente pertencem ao 
equipamento de série. 

A régua de interruptores de pé manual possui quatro funções: sucção, insuf-
lação, vapor pela parte inferior e fecho da cabeça de prensagem.

O controlo do temporizador garante um processo de prensagem sistemático. 
Opcionalmente também é possível efetuar a prensagem manual e individual-
mente.

Opcionalmente, é possível integrar uma unidade de engomar em todas as 
prensas. Desse modo, é possível remover uma marca rapidamente ou engo-
mar.

PRENSA FAST-BACK VEIT 8920
O revestimento superior move-se por meio de dois movimentos de fecho: uma 
vez circular para trás e depois vertical para baixo. Com o sistema de aqueci-
mento de formato fundido no revestimento superior economiza até 25 % nos 
custos de energia. O dispositivo de sucção e insuflação, bem como o disposi-
tivo de pulverização de vapor no revestimento inferior pertencem ao equipa-
mento de série. 

Devido ao molde especial do revestimento inferior, é possível realizar o acabamento 
de uma perna da calça num processo de prensagem. O sistema de revestimento e o 
ajuste variável da pressão evitam marcas desnecessárias.

PRENSA UNIVERSAL VEIT 8910 / 8920 PRENSA FAST-BACK

A B C

1  
Formato de prensa para 
calças

1147 456 310 mm

2 Formato universal 
estreito 

1203
1280

362
398

174
255

mm
mm
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CABINA PARA REMOÇÃO PRÉVIA DE NÓDOAS 
VEIT 7406 
A ampla cobertura em alumínio com aspiração contínua potente, depósito de 
produto para remoção de nódoas e iluminação integrada do local de trabalho 
assegura as melhores condições de trabalho. A superfície de trabalho perfu-
rada em aço inoxidável com cuba de recolha de líquidos e a pistola de pul-
verização para ar e líquidos são produzidas em série. A cabina para remoção 
prévia de nódoas VEIT 7406 também está disponível alternativamente com 
uma unidade para remoção de nódoas giratória com aspiração e separador 
de líquidos, bem como numa versão estreita com 900 mm de largura.

VEIT UF 30 UNIVERSALFINISHER
Esta máquina foi construída de forma a ser muito fácil de usar. Es-
pecialmente para blusas e outras peças de vestuário leves, o aca-
bamento tridimensional é melhor e economiza mais tempo do que 
engomar manualmente. Apenas em áreas pequenas é ainda neces-
sário realizar alguns retoques com o ferro de engomar, consoante 
o nível de qualidade exigido. Comprimento máximo das costas de 
850 mm. 
Nota: adequada preferencialmente para roupa seca.

VEIT 2217 DETASET
Consistindo numa unidade de con-
trolo e numa pistola de remoção de 
nódoas, a VEIT Detaset assegura 
continuamente a quantidade de va-
por e de ar pretendida. 

A UNIDADE PARA REMOÇÃO POS-
TERIOR DE NÓDOAS 
Com o coxim de remoção de nódoas 
em aço inoxidável especial, esta uni-
dade otimiza o equipamento no local 
de trabalho. A ativação da função de 
«Sucção» é efetuada com o braço 
aberto através do interruptor de pé. 

MESA PARA REMOÇÃO DE NÓDOAS VEIT 7404 
A mesa para remoção de nódoas para a limpeza química profissional está 
equipada com uma aspiração potente e uma unidade de controlo contínua pa-
ra a pistola de vapor/ar. A superfície de trabalho em aço inoxidável com depó-
sito de produto para remoção e iluminação do local de trabalho assegura o 
processamento ideal dos produtos. Um braço de remoção de nódoas giratório, 
uma pistola de líquido/ar com reservatório e suspensão são fornecidos de sé-
rie na VEIT 7404. A função de sucção na superfície ou no braço de remoção 
de nódoas é efetuada através da régua de interruptores de pé.

VEIT UF 30 UNIVERSALFINISHER / REMOÇÃO DE NÓDOAS
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CONTROLO VEITOUCH
A máquina para acabamento de túnel 
e a correia transportadora são opera-
das através do ecrã tátil. O funciona-
mento ocorre através dos símbolos 
atribuídos. Estes são alterados tocan-
do no ecrã tátil ou podem ser ajusta-
dos para o valor pretendido.

ELEVADOS REQUISITOS DA TECNOLOGIA DE 
ACABAMENTO 
Com os nossos elevados requisitos da tecnologia de aca-
bamento desenvolvemos a máquina para acabamento de 
túnel VEIT. Aplicámos o nosso conhecimento e experiên-
cia baseados em mais de 1.000 sistemas de túnel VEIT 
no tratamento de roupa na área do tratamento profissional 
de roupa. O resultado é a máquina para acabamento de 
túnel otimizada para o acabamento de produtos limpos e 
também lavados. A VEIT também estabelece o padrão na 
área do tratamento de roupa em casas de repouso e lares 
de idosos. Quer em grandes lavandarias e lavandarias co-
muns, quer para acabamento de uniformes, a nossa equi-
pa de projeto tem sempre a solução adequada para si. 

CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DE MÓDULOS 
Adaptamos cada sistema às necessidades individuais do cliente. O sistema 
modular VEIT torna-o possível. Consiste em módulos de vapor e de ar. A par 
destes modelos básicos, é possível adicionar diferentes opções consoante os 
requisitos. Desta forma, podemos personalizar a nossa máquina para aca-
bamento de túnel individualmente face às necessidades dos nossos clientes: 
desde um equipamento padrão simples e económico com módulo de vapor e 
de ar até uma máquina para acabamento de túnel com o nosso novo módulo 
Cotton Care para também processar produtos exigentes.

O sistema com gancho de elevação 
VEIT com a ampla superfície de apoio 
do cabide assegura um transporte 
silencioso também no caso de alta 
velocidade

VEIT MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE TÚNEL 

1 = rolos de entrada 2 = câmara de vapor 3 = unidade de rolo 4 = câmara de ar 5 = rolos de saída

Exemplo: configuração individual de módulos

250 a 1.500 peças/hora com produtos secos. 250 a 1.500 peças/hora com produtos secos. 
Também aplicável no caso de humidade residual Também aplicável no caso de humidade residual 
até 25%!até 25%!
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Para fins de assistência e manutenção, é possível controlar todas as funções 
manualmente através do visor. Todas as entradas e saídas podem ser testadas 
no visor. Deste modo, no caso de assistência, é possível localizar rapidamen-
te eventuais componentes com defeito. Isto mantém os custos de assistência 
reduzidos.

›   Secagem rápida e eficiente
›   Máximo grau de temperatura

›   Moldagem otimizada devido a tensão 3D
›   Ajuste automático do tamanho de XS até XXXL

›   Acionamento por correia para passagem fácil e delicada da unidade tensora
› Estiramento exato durante o processo de acabamento

›   Previne danos nos produtos devido a distensão
›   A função de estiramento integrada previne a formação de rugas

› Funcionamento intuitivo através de controlo por ecrã tátil 
›   Análise rápida de erros em caso de assistência

Os seguintes produtos VEIT estão equipados com o VEITouch:

VEIT SMART ENGINEERING / VEITOUCH

VEIT 8363 MULTIFORM CLASSIC MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE 
CAMISAS VEIT SF 26

PRENSA DE CAMISAS VEIT 8900

VEITouch

O comando VEITouch possui um visor a cores de 5,7“ que pode ser controla-
do por ecrã tátil e no qual são visíveis todas as funções e parâmetros de uma 
só vez. Além disso, pode armazenar programas e aceder a estes novamente, 
se necessário.

VEIT-Quality

 Made in Germany
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SEMPRE PERTO DE SI: A SUA EQUIPA DE 
ASSISTÊNCIA NA ALEMANHA 
A VEIT é sinónimo de qualidade e inovação em todo o mundo. 
Em matéria de moldagem de roupa, estabelecemos o padrão desde há quase 
60 anos. Por este motivo, a assistência na VEIT é um aspeto central. A imobili-
zação das máquinas custa dinheiro. Por isso, a nossa preocupação é dar res-
postas diretas o mais rapidamente possível às questões dos nossos clientes e 
ajudar na solução de eventuais problemas oportuna e rapidamente no local. A 
proximidade ao cliente significa para nós que estamos rapidamente junto de si 
caso ocorra qualquer problema – em todo o território alemão. Os nossos própri-
os colaboradores do serviço técnico situam-se de forma abrangente por todo o 
território nacional.  
O serviço técnico está ao seu dispor através da linha direta de assistên-
cia central 08191/479 133.

 
FORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO
Os nosso profissionais na área da tecnologia de aplicação fornecem uma 
opção efetiva e económica com as suas formações no local para todos os pro-
dutos VEIT, de modo a instruir novos colaboradores ou a manter o pessoal efe-
tivo atualizado. 

Quer se trate do manuseamento ou da familiarização com uma nova máquina 
ou tecnologia VEIT existente – os nossos consultores de aplicação fornecem 
formações no local de elevada qualidade e soluções para os seus desafios. Es-
tá interessado numa formação de aplicação no local?
Contacte-nos: 08191/479 100 ou seminar@veit.de

SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE ENGOMAR 
DA VEIT
A empresa VEIT fornece seminários intensivos de um dia sobre engomar. Em 
grupos pequenos (8–14 participantes), os profissionais com longa experiência 
transmitem os seus conhecimentos teóricos e práticos. Pode usufruir de resul-
tados de engomar profissionais – os seus clientes ficarão encantados. 

Tema: 
Desde o conhecimento de materiais, passando pelos métodos de engomar até 
ao acabamento. Teremos todo o gosto em adaptar os temas principais do se-
minário às suas necessidades.

Grupo-alvo: 
Estes seminários de engomar adequam-se ao novo pessoal como ao pessoal 
efetivo. 

Os seminários de engomar VEIT realizam-se nas nossas salas de exposições 
em Landsberg am Lech, em Großostheim (junto a Aschaffenburg) ou também 
na sua empresa. Estamos ao seu dispor para informações mais detalha-
das/pedidos: 08191/479 100 ou seminar@veit.de. Teremos todo o prazer 
em ajudá-lo.

LEASING/FINANCIAMENTO
 
Otimizar capacidades através de leasing de máquinas ou locação-venda
Quem atualmente pretende fazer face à concorrência tem de dispor, entre out-
ros, da tecnologia mais recente que economiza energia e otimiza processos. O 
leasing ou a locação-venda concede-lhe a liberdade de estar sempre atualiz-
ado com a mais recente tecnologia e, desse modo, estar sempre um passo à 
frente da concorrência.

Além disso, otimize a sua liberdade de escolha: 
Com os nossos parceiros de financiamento adaptamos o investimento em 
máquinas às suas necessidades operacionais e estratégicas – com taxas e 
prazos de execução à sua medida. No final da vigência do contrato pode optar: 
conforme necessário, continuar a utilizar através da extensão do contrato de 
leasing, comprar ou restituir-nos o equipamento. 

SERVIÇO VEIT - USE O MELHOR
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Reservado o direito a alterações técnicas. 

VISÃO GERAL DO PRODUTO PÁGINA 2–9

Pá
gi

na
 2

VEIT HP 2003 Potência de ligação elétrica 1250 W / 230 V
Pressão de vapor 3–5 bar  |  Consumo de vapor aprox. 2,2 kg / h  |  Peso 1,3 kg

sem VEITronic
com VEITronic     

121 812 000 0    
121 822 000 0

VEIT 2129 Potência de ligação elétrica 900 W / 230 V
Pressão de vapor 3–5 bar  |  Consumo de vapor aprox. 2 kg / h  |  Peso 1,5 kg

com ficha VEIT
com ficha quadrada

 148 099
      149 866

CONDENSADOR DA UNIDADE DE LIGAÇÃO DE VAPOR VEIT 2210 até 6 bar de pressão operacional

CONDENSADOR VEIT 2210 com suporte de pé e separador de condensação

ADAPTADOR DE VAPOR VEIT 2215 Unidade de controlo para consumidor de vapor de alta pressão até 5 bar de pressão operacional

122 102 000 0
122 102 001 0
122 152 000 0

Página Figura Descrição / Dados técnicos Nº artigo 
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GERADOR DE VAPOR VEIT 2373  Dimensões em mm: L 790 P 620 A 1210  |  Peso 121 kg  |  Pressão de vapor 5,0 bar

Potência de ligação 
elétrica

13,5 kW / 400 V
18,0 kW / 400 V
24,5 kW / 400 V
30,0 kW / 400 V 

vapor / máx 18 kg / h
24 kg / h 
33 kg / h 
41 kg / h 

156 957
156 958
156 959
156 960

GERADOR DE VAPOR VEIT 2381 Dimensões em mm: L 1074 P 770 A 956  |  Peso 340 kg  |  Pressão de vapor 6 bar 

Potência de ligação 
elétrica

40 kW / 400 V 
50 kW / 400 V 
60 kW / 400 V 

vapor / máx 55 kg / h 
68 kg / h 
82 kg / h 

123 811 002 0
123 811 003 0
123 811 004 0

VEIT SG 66 Dimensões em mm: L 230 P 360 A 695  |  Peso 19 kg  |  Pressão de vapor 3,5 – 4,0 bar

 Potência de ligação elétrica 2,2 kW / 230 V vapor / máx 3,0 kg / h 152270

VEIT SG 67 / 4,4 kW Dimensões em mm: L 305 P 652 A 812  |  Peso 40 kg  |  Pressão de vapor 3,5 – 5,0 bar

 Potência de ligação elétrica 4,4 kW / 400 V vapor / máx  6,0 kg / h 150 000

VEIT SG 67 / 2,2 kW Dimensões em mm: L 305 P 652 A 812  |  Peso 40 kg  |  Pressão de vapor 3,5 –5,0 bar 

 Potência de ligação elétrica 2,2 kW / 230 V vapor / máx 3,0 kg / h  150 042

VEIT SG 66 MF Dimensões em mm: L 230 P 360 A 695  |  Peso 32 kg  |  Pressão de vapor 3,5– 4,0 bar 

 Potência de ligação elétrica 2,2 kW / 230 V vapor / máx 3,0 kg / h  152244

Pá
gi

na
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/5

MESA DE ENGOMAR VEIT VARIOSET CR2 Dimensões em mm: L 1620 P 700 A 2100 com iluminaçã  |  Superfície de engomar 1400 × 500 × 300 

Peso 115 kg Potência de ligação elétrica 0,55 kW / 400 V   117 250

MESA DE ENGOMAR VEIT VARIOLINE CR2 (Dados como VEIT VARIOSET CR 2)

Peso 115 kg Potência de ligação elétrica 0,95 kW / 230 V   117 253

UNIDADE PARA REMOÇÃO POSTERIOR DE NÓDOAS com sistema de braço giratório 
e coxim para remoção de nódoas em aço inoxidável

 para Varioset
para Varioline

249 131 092 G
124 534
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VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC
Dimensões em mm (sem painel de comando): L 744 P 1020 A 1460 – 2260 com busto  |  Peso 165 kg
Potência de ligação elétrica 1,5 kW / 230 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 30 l / h
Ligação de vapor / condensação R 1/2"  |  Pressão a vapor 5 – 6 bar  |   Consumo de vapor aprox. 10 kg / h

141 200

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER BASIC COM GERADOR DE VAPOR
Potência de ligação elétrica 10,5 kW / 400 V  |  Pressão a vapor 5 bar  |  Peso 175 kg

140 050
  

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC
Dimensões em mm (sem painel de comando): L 980 P 1160 A 1570 – 2370 com busto  |  Peso 200 kg
Potência de ligação elétrica 1,5 kW / 200-240 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 30 l / h
Ligação de vapor / condensação R 1/2"  |  Pressão a vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 15 kg / h

143 250

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC COM GERADOR DE VAPOR
Potência de ligação elétrica 10,5 kW / 400 V  |  Pressão a vapor 6,5 bar  |  Peso 220 kg

142 550

Pá
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VEIT 8741 TENSÃO LONGITUDINAL DA MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS Dimensões em mm: L 615 P 950 A 199  |  Peso 160 kg

Potência de ligação elétrica 1,0 kW / 230 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 30 l / h
Ligação de vapor/condensação R 1/2"   |  Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 10 kg / h

187 412 001 0

VEIT 8741 TENSÃO LONGITUDINAL DA MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CALÇAS COM GERADOR DE VAPOR 
Potência de ligação elétrica 10 kW / 400 V  |  Pressão de vapor 5 bar  |  Peso 180 kg

187 412 003 0

VEIT 8741 TENSÃO TRANSVERSAL DA MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS (dados como VEIT 8741 sem DE) Peso 190 kg  187 412 000 0
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MÁQUINA PARA ACABAMENTO UNIVERSAL VEIT 8319 Dimensões em mm: L 2150 P 1500 A 1720  |  Peso 195 kg

Potência de ligação elétrica 2,6 kW / 400 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 25 l / h 
Ligação de vapor/condensação R 1/2"   |  Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 30 kg / h

117 249

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS (AQUECIMENTO ELÉTRICO) VEIT 8319 E 
Dimensões em mm: L 2150 P 1500 A 1720  |  Peso 195 kg
Potência de ligação elétrica 17 kW / 400 V     |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 25 l / h

133 940

Pá
gi

na
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MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS PREMIUM COM BUSTO SL VEIT SF 26
Dimensões em mm: L 2670 P 1210 A 1660  |  Peso 290 kg  |  Medida do busto 780-940 mm
Potência de ligação elétrica 3,3 kW / 400 V   |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo de ar aprox. 11 l / Ciclo  
Ligação de vapor/condensação R 1/2"    |  Pressão de vapor 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 55 kg / h

153 037

MÁQUINA PARA ACABAMENTO DE CAMISAS VEIT SF 26 BASIC COM BUSTO S (BLUSAS) 
(dados como VEIT SF 26 PREMIUM) Medida do busto 690 mm

153193

OPÇÕES:
Recuperação de calor. 
Dimensões em mm: L 1580 P 1680 A 2500  |  Peso 100 kg  |  Potência de ligação elétrica 1,5 kW / 400 V
Controlo de humidade residual

116 650

135 585
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4 PRENSA DE CAMISAS VEIT 8900 Dimensões em mm: L 2250 P 1450 A 1900  |  Peso 630 kg 
Potência de ligação elétrica 2,9 kW / 400 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 360 l / h
Ligação de vapor/condensação R 1/2"   |  Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 30 kg / h

139 293
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VEIT 8905 PRENSA DE COLARINHOS/MANGAS COM AQUECIMENTO A VAPOR
Dimensões em mm: L 1200 P 850 A 1950  |  Potência de ligação elétrica 0,9 kW / 230 V  |  Peso 190 kg 
Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar   |  Consumo aprox. 50 l / h
Ligação de vapor/condensação R 1/2"  |  Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor 8 – 10 kg / h 

 117 246

VEIT 8905 PRENSA DE COLARINHOS/MANGAS COM AQUECIMENTO ELÉTRICO
Dimensões em mm: L 1200 P 850 A 1950  |  Potência de ligação elétrica 3,3 kW / 400 V  |  Peso190 kg 
Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar          | Consumo aprox. 50 l / h 

120 887

Pá
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6 VEIT 8940 PRENSA DE CALÇAS DE PERNA DUPLA Dimensões em mm: L 2260 P 1945 A 2200 
Peso 820 kg I Potência de ligação elétrica 0,4 kW/230 V /50/60 Hz I Ligação de ar de pressão 6 bar-12 mm 
Consumo aprox. 92 l/Min I  Ligação de vapor 3/8" I Pressão de vapor 5-7,5 bar I Consumo de vapor 32 kg/h
Ligação de sucção 2x1 1/2" I Consumo 7200 l/Min I  condensado 2x3/8"

150 279
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VEIT 8910 PRENSA UNIVERSAL  Dimensões em mm: L 1600 P 1300 A 1400  |  Peso 340 kg 
Potência de ligação elétrica 0,62 kW / 400 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 50 l / h 
Ligação de vapor/condensação R 1/2"   |  Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 15 kg / h

 117 247

VEIT 8920 PRENSA FAST-BACK Dimensões em mm: L 1600 P 1300 A 1400  |  Peso 340 kg 
Potência de ligação elétrica 0,62 kW / 400 V  |  Ligação de ar comprimido DN 6/6 bar  |  Consumo aprox. 50 l / h
Ligação de vapor/condensação R 1/2"   | Pressão de vapor 5 – 6 bar  |  Consumo de vapor aprox. 15 kg / h

117 248
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VEIT 7404 MESA PARA REMOÇÃO DE NÓDOAS 
Dimensões em mm: L 1200 P 400 A 1850 / Peso 75 kg  |  Potência de ligação elétrica 0,55 kW / 230 V 

174 042 000 0

VEIT 7406 CABINA PARA REMOÇÃO PRÉVIA DE NÓDOAS COM BRAÇO PARA REMOÇÃO POSTERIOR DE NÓDOAS 
Dimensões em mm: L 1300 P 600 A 1740  |  Peso 110 kg  |  Potência de ligação elétrica 0,85 kW / 230 V

174 062 002 0 

VEIT 7406 CABINA PARA REMOÇÃO PRÉVIA DE NÓDOAS SEM BRAÇO PARA REMOÇÃO POSTERIOR DE NÓDOAS 
Dimensões em mm: L 1200 P 600 A 1740  |  Peso 100 kg  |  Potência de ligação elétrica 0,3 kW / 230 V

174 062 003 0

VEIT UF 30 UNIVERSALFINISHER COM ACESSÓRIO PARA VESTUÁRIO 
Dimensões em mm: L 900 P 810 A 1600 com busto  |  Peso 95 kg 
Potência de ligação elétrica 2 kW / 200-240 V  |  Ligação de vapor/condensação R 1/2"   
Pressão de vapor 4 –6 bar  |  Consumo de vapor aprox.  16,5 kg / h

183 081 003 0

VEIT 2217 DETASET  com unidade de controlo e pistola de remoção de nódoas para VEIT 7406
Potência de ligação elétrica 230 V/30 W
para ligação à linha de vapor / gerador de vapor e tubo de pressão

122 172 000 0

Reservado o direito a alterações técnicas.
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Encontrando-se já na terceira geração, a Reinhard Veit, empresa familiar alemã 
fundada em 1956 representa o desenvolvimento bem-sucedido de produtos e 
serviços inovadores e líderes do ponto de vista tecnológico. Com a entrada do 
filho Günter Veit no ano de 1975 e recentemente do neto Christopher Veit, da-
mos continuidade à nossa comprovada tradição e continuamos a trabalhar para 
si baseados nas novas exigências técnicas. Em quase 60 anos, a nossa empre-
sa tornou-se dessa forma no fabricante líder de máquinas e sistemas nas áreas 
da tecnologia de engomar, fixação, prensagem e tratamento de vestuário.

Desde o início que perspetivamos as tarefas e os aspetos problemáticos dos 
nossos clientes em mais de 100 países como o nosso mais importante desafio. 
A nossa gama de produtos vai desde a clássica mesa de engomar com ferro de 
engomar e gerador de vapor, passando pelas prensas de engomar, máquinas 
para acabamento de formato e máquinas para fixação, até aos sistemas au-
tomatizados como as máquinas para acabamento em túnel e as máquinas de 
embalamento. Como resultado, cada um dos nossos sistemas distingue-se pela 
mais elevada qualidade de fixação e capacidade de engomar, bem como pelos 
tempos de ciclo mínimos.

Os nossos consultores técnicos desenvolvem consigo a solução ideal do ponto 
de vista económico para o seu tipo de trabalho individual. Quer se trate da ap-
licação de máquinas individuais, quer do planeamento de projetos completos, 
somos o seu parceiro em termos de qualidade, eficiência e assistência.
Aguardamos um contacto presencial consigo!

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!

O seu representante VEIT: 

VEIT GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: textilecare@veit.de
www.veit-group.com Al
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Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5 
2790-073 Carnaxide 
Tel. +351 214248100 
Fax +351 214248109 
E-Mail: professional@miele.pt 
www.miele-professional.pt


