PALUX mycí stroj na sklo série GL
Křišťálový lesk bez kompromisu
PALUX mycí stroje na sklo série GL vynikají vysokým
mycím výkonem, kompaktností, energetickou úsporností
a vysokou kvalitou zpracování a to vše v kombinaci
s mimořádně jednoduchou obsluhou.
Jsou vhodné pro všechny druhy provozů, kde jsou
kladeny vysoké požadavky na výsledek mytí.

NOVINKA !
Mycí stroj na sklo PALUX GL

Plusové body myčky na sklo PALUX GL:
▪
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▪
▪
▪
▪
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▪

Plně automatický provoz se dvěma mycími
programy: 75 a 120 sekund
Vstupní výška 325 mm
Vysoký komfort ovládání a mimořádně jednoduchá
obsluha díky vizuálnímu znázornění stavu provozu
Sériově vestavěné dávkovače mycího a oplachového
prostředku
Dávkování mycích prostředků jednoduše nastavitelné
na senzorovém ovládacím panelu
Funkce garantované teploty zajistí vždy hygienicky
optimální teplotu oplachové vody
Praktický samočištící program pro bezvadně čistý
vnitřní prostor nádrže
Dvouplášťové provedení - extrémně nízká hladina
hluku a minimální ztráta tepla
Hluboce tažený bezešvý vnitřní prostoru nádrže
zaručuje snadnou údržbu
Integrované vedení košů
Plošný mycí a oplachový systém
Vestavěné odpadní čerpadlo
Sériově čerpadlo pro zvýšení přívodního tlaku vody
– garance dokonalého oplachování
Zobrazení servisních informací na ovládacím panelu


Červená
- ohřev



Zelená
- připraveno
k provozu



Modrá
- mytí

Ovládací panel
Mimořádně snadné ovládání mycího stroje
prostřednictvím nového, interaktivního
ovládacího panelu s optickými informacemi
▪
▪
▪
▪

Změna barev dle aktuálního stavu provozu
Zobrazení zvoleného mycího programu
Informace o teplotě vody
Nastavení parametrů prostřednictvím fóliové
klávesnice

PALUX – mycí stroj na sklo série GL
Základní technické údaje

Mycí systém lze kompletně
vyjmout bez použití nářadí
a vyčistit

Plochý mycí systém zajišťuje
optimální výsledek mytí

849 979*

Dokonalý mycí výsledek dotváří kombinace
techniky, vody a chemie
▪

PALUX mycí stroj na sklo série GL
Objednací číslo
Teoretický výkon mytí

košů/hod

48 / 30

Mycí program

sekund

75 / 120

Rozměry koše

mm

400 x 400

Obsah nádrže

litrů

7

Spotřeba vody / mycí cyklus

litrů

2,9

Příkon

kW

3,6 / 9,1

Napětí

230 V / 400 V

Výkon čerpadla

kW

0,45

Topení nádrže

kW

0,50

Topení boileru

kW

2,8 / 8,3

Rozměry

mm

460 x 541 x 770

Hloubka při otevřených dveřích mm

893

Výška vsuvu

325

mm

Příslušenství: 1 universální plochý koš,
1 universální koš na sklo
mm

Hygienický prostor nádrže
s velkými rádiusy
a integrovaným vedením košů

▪

PALUX speciální mycí a oplachové
prostředky pro myčky jsou již mnoho
let vyzkoušené a maximálně efektivní
Zařízení pro úpravu vody v závislosti
na místních podmínkách

Technici firmy PALUX Vám individuálně
poradí a pomohou najít optimální řešení
vyhovující podmínkám Vašeho provozu.

1 = odpadní hadice
2 = přívod vody
3 = přívod elektro
4 = sací hadice pro mycí
prostředek
5 = sací hadice pro
oplachový prostředek

400 x 400 x 115
400 x 400 x 175

* Základní model včetně čerpadla ke zvýšení vstupního tlaku vody.
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