PALUX mycí stroj na nádobí série GSL
Jednoduchost a dokonalost v každém detailu
Mycí stroje PALUX série GSL 500, s možností
rohového nebo přímého provedení, splňují
dokonale požadavky menších až středních
provozů při optimálním poměru cena / výkon.

NOVINKA !
Mycí stroj PALUX GSL 500

Plusové body na první pohled:












2 mycí programy: 75 a 150 sekund
Dávkování mycího a oplachového prostředku
nastavitelné prostřednictvím senzorového
ovládacího panelu
Funkce garantované teploty zajistí vždy
dosažení hygienicky optimální teploty oplachu
Zobrazení servisních informací na ovládacím
panelu
Praktický samočistící program pro dokonale
čistý vnitřní prostor nádrže
Mycí systém kompletně z chromniklové oceli
Hluboce tažený bezešvý vnitřní prostor
nádrže s velkými rádiusy a bez použití nářadí
vyjímatelný mycí systému zaručuje snadnou
údržbu
Vynikající poměr ceny a výkonu
Jednotný ovládací panel pro všechny mycí
stroje PALUX
Vynikající mycí výsledek, mimořádně
jednoduchá obsluha a maximální provozní
spolehlivost

Plusové body v detailu:

Hluboce tažený bezešvý vnitřní
prostor nádrže včetně radiusů pro
snadné čištění

Vyjímatelné vedení košů pro
jednoduchou údržbu

Rotující mycí systém
z chromniklové oceli a plochá síta
k filtrování mycího roztoku

PALUX – mycí stroj na nádobí série GSL 500
Základní technické údaje

Ovládací panel
Mimořádně jednoduchá obsluha mycího stroje
pomocí snadno srozumitelných piktogramů
 Vypouštění a samočistící program
 Stroj zapnout / vypnout
 Tlačítko volby délky programu
 Tlačítko spuštění mycího cyklu
 Zobrazení teplot / ukazatel zvoleného programu

PALUX mycí stroj na nádobí série GSL 500
Objednací číslo

850470, 850489*

Teoretický výkon mytí
Doporučený výkon mytí P1
Doporučený výkon mytí P2

košů / hod
košů / hod
košů / hod

48
30
15

Mycí programy
Délka mycích programů

sekund

2
75 / 150

Výkon čerpadla

litrů / min

370

Obsah nádrže / bojleru

litrů

28

Spotřeba vody / mycí cyklus

litrů

3,5

Rozměry
Výška při otevření
Vstupní výška

mm
mm
mm

635 x 742 x 1480
1960
440

Celkový příkon

kW

8,25

Napětí

Velká vstupní výška umožňuje
mytí velkých talířů a plechů

1
9

400 V 3N AC

Výkon čerpadla

kW

0,73

Topení nádrž / bojler

kW

0,5 / 7,5

Přívod vody
Odpad
Dynamický tlak vody
Teplota vody

Ø mm vnitřní
bar
°C

R3/4 “ tlaková hadice
24
3-6
max. 60

Příslušenství: koše z umělé hmoty,
500 x 500 mm

koš na talíře, koš na příbory

*Model 850 470 - základní model
Model 850 489 - s automatickým dávkovačem mycího prostředku
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PALUX C.S. spol. s r.o.
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