PALUX mycí stroj na nádobí série GSC 600
Extrémní výkon pro mimořádné nároky
NOVINKA !
Mycí stroj PALUX na nádobí série GSC 600 tvoří
základ dokonalé organizace mytí nádobí pro
dosažení nejlepších možných výsledků.
PALUX mycí stroj série GSC 600 s možností
přímého nebo rohového provedení je určen pro
všechny střední a větší provozy.
Plusové body na první pohled:
4 mycí programy: 60, 120, 240 sekund
a nepřetržitý program
Vysoký obslužný komfort prostřednictvím
vizuálního znázornění stavu provozu
Dávkování mycího a oplachového prostředku
nastavitelné prostřednictvím senzorového
ovládacího panelu
Zvětšený vnitřní mycí prostor s vyšší výškou
vsuvu pro plechy i gastronádoby GN 1/1
a podnosy
Funkce garantované teploty zajistí vždy
hygienicky optimální teplotu oplachové vody
Kontrola stavu vody v mycí nádrži včetně
automatického dávkování mycího a oplachového
prostředku
Praktický samočistící program pro dokonale
čistý prostor nádrže
Vysoce robustní mycí systém kompletně
z chromniklové oceli
Hluboce tažený bezešvý vnitřní prostor
nádrže s velkými rádiusy a vyjímatelným
mycím systémem zaručuje snadnou údržbu

Červená
- ohřev
Zelená
- připraveno
k provozu
Modrá
- mytí

Mycí stroj PALUX GSC 600

Zobrazení servisních informací na ovládacím
panelu
Dokonalý výsledek mytí, nízké provozní
náklady a maximální provozní spolehlivost

Ovládací panel
Mimořádně jednoduchá obsluha mycího stroje
prostřednictvím 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 nádobí série GSC 600
Základní technické údaje
Mycí systém:
Robustní tříramenný rotující mycí systém provedený
společně s oplachovým systémem kompletně
z chromniklové oceli se stará o nejlepší možný mycí
výsledek.
Mycí systém je kompletně bez použití nářadí
vyjímatelný a lehce čistitelný
Dvojitý sítový systém stávající se z plochých sít
zajišťuje dvojnásobné filtrování mycího roztoku,
čímž výrazně přispívá k úspoře mycích prostředků
Vyjímatelné, čtyřdílné ploché síto zadržuje hrubé
nečistoty mimo mycí roztok

Systém dvojnásobné filtrace a rotující
tříramenný mycí systém

PALUX mycí stroj na sklo série GSC 600
Objednací číslo
Teoretický výkon mytí

850 497*, 850 659**, 902 509***
košů / hod
talířů / hod
šálků / hod

60 / 30 / 15
1080
1200

sekund
sekund
sekund

4
60 / 120 / 240 / nepřetržitý program
18
10 - 40

litrů / min

450

Obsah nádrže / bojleru

litrů

24 / 7

Spotřeba vody na mycí cyklus

litrů

2,5 – 5

Rozměry
Výška při otevření
Šířka při otevření
Vstupní výška

mm
mm
mm
mm

620 x 703 x 1380
1842
1283
410

Celkový příkon

kW

10,8

Mycí programy
Délka programu
Délka oplachu
Regulovatelná od-do
Výkon čerpadla
net

Napětí

Žádné rohy a hrany: hluboce tažený
bezešvý vnitřní prostor nádrže

400 V 3N AC

Výkon čerpadla

kW

0,9

Topení nádrž / bojler

kW

0,85 / 9

Přívod vody
Odpad
Tlak vody
Teploty vody

Ø mm vnitřní
bar dynamický
°C

R 3/4“ tlaková hadice
40
3-4
max. 50-60

Příslušenství: drátěné koše,
500 x 500 mm

1 koš na talíře, 1 základní koš,
1 koš na šálky, 1 koš na příbory

* Model 850 497 - základní model
** Model 850 659 - model s dávkovačem mycího prostředku
*** Model 920 509 - základní model s automatickým zvedáním víka

Váš partner PALUX:
PALUX C.S. spol. s r.o.
Přemyslovská 4
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 713 378
Fax: +420 222 719 361
Internet: www.palux.cz
E-mail: palux@palux.cz

Obsáhlý program příslušenství a bohatá
nabídka stolů na míru včetně mnoha
praktických detailů
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