


W R I N G M A C H I N E S „STANDARD". 
De rollen hebben een ijzeren kern, dik 23 mM. en een 
gummilaag van 11 mM. dikte. De ijzeren deelen zijn 
prima roestvrij en in het vuur gegalvaniseerd. De 
houten deelen zijn van prima beukenhout. Soliede en 

mooie afwerking. 

Garantie op deze wringers 5 jaar. 
Verkrijgbaar met en zonder kogellagers en met 

tandwielenbescherming. 

Reclamewringer merk „De Huisvrouw". 
Rollengte 12" (30 cM.) . Gewone uitvoering. 

Standard wringer. Gewone uitvoering. ^ ' ^ ^ 
No. 30. Rollengte 12" (30 cM.) . • 
No. 36. Rollengte 14" (36 cM.) . 

Gewone uitvoering, doch voorzien van kogellaj^ers. 
No. 31. Rollengte 12" (30 cM.) . 
No. 37. Rollengte 14" (36 cM.) . 

STANDARD W R I N G E R S . 

Gewone uitvoering, echter aan de binnenzijde 

de tandwielen voorzien van bescherming. 

No. 32. Rollengte 12" (30 cM.) . 

Gewone uitvoering, doch met binnenbescherming 

der tandwielen en voorzien van kogellagers. 

No. 32a. Rollengte 12" (30 cM.) . > " ' 



STANDARD W R I N G E R S . 

Gewone uitvoering, doch aan de buitenzijde 
de tandwielen voorzien van bescherming. 

No. 38. Rollengte 14" (36 cM.). 

Gewone uitvoering, doch met buitenbescheraing 
der tandwielen en voorzien van kogellagers, 

No. 39. Rollengte 14" (36 cM.) . \öi 

L U X E AMERIKAANSCHE U I T V O E R I N G . 

De wringers kunnen tegen geringe verhooging van 

prijs in Amerikaansche uitvoering, dat is met groene 

balk en roode veer, worden geleverd. 

A C M E W R I N G E R S . 

Rollengte 14" (35 cM.). 

Deze zijn van gestampt staal en worden voor 

tien jaren gegarandeerd. 

De rollen zijn dik en elastisch. 

De draaiklampen zijn inwendig met rubber bekleed 

en voorzien van koperen schroeven. 

Morsen en spatten van water op den vloer wordt 

vermeden door den waterdichten bak met water

afloop naar beide kanten. 



HANDWASCHMACHINE. 
Deze machine is voorzien van dubbele tandwielover
brenging en loopt op kogels. Het waschkruis is ver
stelbaar. Lichte gang; roestvrije deelen; onbegrensde 

levensduur. 

Beslag zwart gelakt of van roestvrij, zwaar gegalva
niseerd ijzer. Kuip van prima slavonisch eikenhout met 
grenenhouten bodem. Bodem en wand met kleine gol
vingen als bij een waschbord, waardoor de wasch min

der lijdt en beter gereinigd wordt dan bij glad hout. 
Inhoud 85 Liter. 

No. 22. Met zwart gelakt ijzerbeslag. 
No. 22a. Met roestvrij, zwaar gegalv. ijzerbeslag. 

Handwaschmachine met dubbel handvat. 
Deze machine is in uitvoering gelijk aan de No. 22 en 

22a van de vorige bladzijde, echter heeft ze een 
dubbel handvat. 

Loopt ook op kogellagers. 
Soliede constructie, mooie uitvoering, onbeperkte 

levensduur. 
Inhoud 85 Liter. 

No. 29. Met zwart gelakt ijzerbeslag. 
No. 29a. Met roestvrij, zwaar gegalv. ijzerbeslag. 



HANDWASCHMACHINE No. 24. 
Met r o t e e r e n d e beweging. 

De tandwielconstructie is zoodanig, dat niet alleen een 
heen- en weergaande, maar ook een op- en neerwaart-
sche beweging van het waschkruis wordt verkregen. 

De machine loopt op kogellagers. 
Beslag roestvrij, zwaar gegalvaniseerd. 

Kuip van prima slavonisch eikenhout met grenenhouten 
bodem. Bodem en wand voorzien van kleine golvingen 

als bij een waschbord. 
Inhoud 85 Liter. 

Origineele 
STANDARD W A S C H M A C H I N E 

No. 22 Juweel. 

Zeer gewild model. 
Met viervoudig kogellager en verstelbaar waschkruis. 

Banden en beslag roestvrij vuurvast gegalvaniseerd. 
Kuip van prima slavonisch eikenhout met grenenhouten 
bodem. Bodem en wand voorzien van kleine golvingen 

als bij een waschbord. 

Inhoud 85 Liter. 



W A T E R M O T O R W A S C H M A C H I N E . 
Deze machine wordt niet aan de Hchtleiding, doch aan 

de waterleiding aangesloten. Het water brengt de 
machine in beweging. 

Geen groot waterverbruik. Het water kan voor het 
spoelen van de wasch en het reinigen van den vloer 

worden gebruikt. 
Kuip van prima slavonisch eikenhout. Roestvrij zwaar 

gegalvaniseerd ijzerbeslag. 
Bijgeleverd worden 3 Meter slang en 2 patent-schroef-

koppelingen. 
No. 40. Inhoud 85 Liter. 
No. 40a. Inhoud 100 Liter. 

STANDARD 
E L E C T R O W A S C H M A C H I N E No. 45. 

Het nieuwste model tegen lagen prijs, waardoor het 
mogelijk is in elke huishouding electrisch te wasschen. 

Eenvoudig aan de lichtleiding aan te sluiten. 
Inhoud ca. 100 Liter. 

Leverbaar: 
Zonder motor. 
Met motor zonder aanloopweerstand. 
Met Heemaf motor met aanloopweerstand. 
Met electrischen wringer. 

De prijzen zijn met inbegrip van riem en motor-
schermkast, doch zonder kabel. 

Ook leverbaar met 120 Liter inhoud. 
Voor electrische machines contactstoppen van 15 

ampère te gebruiken. 



Origineele 
STANDARD E L E C T R O W A S C H M A C H I N E 

Model 1931. No. 52. 

Dit nieuwste model Standard waschmachine wordt ge
leverd met riemoverbrenging, doch kan met direct ge-
koppelden motor volgens afbeelding worden geleverd, 

wanneer speciaal besteld. 
Inhoud 100 Liter. 

Leverbaar: 
Zonder motor. 
Met motor zonder aanloopweerstand. 
Met Heemaf motor met aanloopweerstand. 

Ook leverbaar met 120 Liter inhoud. 
Voor electrische machines contactstoppen van 15 

ampère te gebruiken. 

Gebruiksaanwijzing voor het wasschen met de 
W A S C H M A C H I N E „STANDARD". 

In gebruik nemen. Van elke nieuwe machine moet 
eerst de kuip uitgelooid worden. Vu l haar met kokend 
water, waarin een handvol zout of soda is opgelost. Dit 
water blijft er 's nachts bij open deksel in staan. Deze 
handeling moet 2 of 3 keer worden herhaald. 

Beginnen met wasschen. Op den dag vóór den 
waschdag eerst de wasch sorteeren in vuil, minder vuil 
en wollen goed. Daarna in lauw water met een toevoe
ging van soda en zeeppoeder inweken. Vóórwasschen 
is niet noodig. Op den waschdag eerst het minder vuile 
en daarna het vuile goed wasschen. Men denke er aan, 
dat wollen goed niet gekookt mag worden. 

Op den waschdag. De waschketel met water vullen, 
zeep er aan toevoegen en het water heet laten worden. 
Bij gebruik van speciale waschmiddelen, raadplege men 
de gebruiksaanwijzigingen van de fabrikanten. De 
wasch uit het sop nemen, de zeer vuile stukken met 
zeep inwrijven, in de waschketel doen en met het sop 
langzaam heet maken. Van het heete sop zooveel in 
de kuip gieten als aan de buitenkant van de kuip staat 
gemerkt. Daarna de wasch in de kuip doen, doch niet 
meer dan zooveel, dat ze luchtig en dus niet vastge
pakt ligt, hetgeen met een stok kan worden gecontro
leerd. Het kuipdeksel sluiten en de machine in bewe
ging zetten. Het goed 10 minuten wasschen, het vuile 
ongeveer 15 minuten. Een klok er bij is wel noodig om 
gelijkmatige waschtijden te verkrijgen. 



Na het verstrijken van den waschtijd het deksel ope
nen en het goed door den wringer draaien. 

Gedurende het wasschen kan het volgende gedeelte 
waschgoed voor de kuip gereed gemaakt worden, dus 
de ingeweekte wasch in het zeepsop in den ketel heet 
maken, van tijd tot tijd kan wat schoon water met zeep 
bijgevoegd worden. Afgekoeld sop in de kuip door heet 
vervangen. 

Wanneer het laatste gedeelte van de wasch in de 
machine is, dan versch sop in den ketel klaar maken 
en de wasch daarin tot koken brengen. 

Nadat de geheele wasch gekookt is, wordt ze nog 
eens met de machine gewasschen en dan slechts gedu
rende 5 minuten en wel nadat de kuip met helder wa
ter is uitgespoeld. 

De voor de tweede maal gewasschen en door den 
wringer gehaalde wasch wordt in een spoelbak met 
helder water doorgespoeld en daarna nog eens door 
de waschmachine gespoeld en dan weer door den 
wringer gedraaid. Daarna is de wasch gereed voor 
het drogen. 

Op bovenaangegeven wijze behandeld, wordt de 
wasch helderwit zonder dat vóór of nagewasschen be
hoeft te worden. 

Van belang is, dat na het gebruik de machine gerei
nigd wordt en het deksel zoo lang open blijft totdat 
de kuip geheel droog is. Het schaadt niet wanneer er 
wat schoon water ingegoten wordt, echter slechts zoo
ver de bodem bedekt is. 

Gebruiksaanwijzing voor de 

E L E C T R . W A S C H M A C H I N E „STANDARD". 

Motor. De machine wordt compleet met motor 
geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders verlangd. 
De garantie geldt alleen wanneer de machine 
door een erkenden installateur aan de electrische lei
ding is aangesloten. 

E r dient in de eerste plaats op gelet te worden, 
dat de as van den motor draait in de richting, die de 
pijl aangeeft. Eerst nadat de motor in vrijloop is ge
probeerd en goed blijkt te loopen, mag de drijfriem 
opgelegd worden en de machine in werking worden 
gesteld. 

Oliën. Vóórdat men de machine laat werken, moeten 
alle bewegende deelen goed worden geolied met 
goede olie. 

Kuip. Vóórdat de machine in gebruik wordt genomen, 
de kuip met een zwakke heete sodaoplossing vullen 
en die eenigen tijd er in laten staan om het hout ge
heel te reinigen en uit te looien. Nadat men het soda
water weg heeft laten loopen, kan met wasschen 
worden begonnen en kan de machine zonder storing 
jaren tot tevredenheid haar werk doen. 



Voor het behandelen van de wasch, zie de ge
bruiksaanwijzing op vorige bladzijden. 

E r dient op gelet te worden, dat de drijfas onge
veer 1350 omwentelingen per minuut maakt. Deze 
opmerking geldt alleen wanneer door mij de machine 
zonder motor geleverd wordt. 

Waarschuwing. Wanneer men het aantal toeren van 
de motor vermindert, gaat deze steeds langzamer 
werken en blijft tenslotte geheel stilstaan. Bij nog 
verder draaien van de regulateurschroef begint de 
motor in de verkeerde richting te draaien. 

Laat de motor nooit in de verkeerde richting draaien. 
Let op de richtingaanwijzer van de pijl. 

Voor de electrische machines contactstoppen van 
15 ampère te gebruiken. 
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