PALUX mycí stroj na nádobí série GSC
Kompaktní a výkonný pomocník
NOVINKA !
Mycí stroje PALUX Vám vždy zaručí dokonalé
mycí výsledky, mimořádně jednoduchou obsluhu
a maximální provozní spolehlivost.

Mycí stroj PALUX GSC 400

Mycí stroj na bílé nádobí PALUX série GSC 400
vyznačující se kompaktností, vysokým výkonem
a nízkými provozními náklady je vhodná pro
všechny menší provozy.
Nabízí se v provedení jako volně stojící,
podstolový nebo zabudovatelný model, jako mycí
centrum s jedním nebo dvěma dřezy a také jako
model na uzavřeném podstavci umožňující
snadnou obsluhu bez nutnosti ohýbání se.
Výhody na první pohled:
3 mycí programy: 60, 120 a 240 sekund
Vysoký obslužný komfort prostřednictvím
vizuálního znázornění stavu provozu
Dávkování mycího a oplachového prostředku
nastavitelné prostřednictvím ovládacího panelu
Zvětšený vnitřní prostor umožňuje mytí
plechů i gastronádob GN 1/1 a podnosů
Funkce garantované teploty zajistí vždy
hygienicky optimální teplotu oplachové vody
Tichý, energeticky úsporný provoz díky
dvouplášťové konstrukci krytů a izolovanému
boileru
Kontrola stavu vody v mycí nádrži včetně
automatického doplnění

Červená
- ohřev
Zelená
- připraveno
k provozu

Modrá
- mytí

▪ Zobrazení servisních informací na ovládacím
panelu
Praktický samočistící program pro dokonale
čistý prostor nádrže
Nejlepší mycí výsledky, nejjednodušší
obsluha 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 stroje na nádobí série GSC 400
Základní technické údaje
Mycí systém:
Robustní rotující tříramenný mycí systém provedený
společně s oplachovým systémem kompletně
z chromniklové oceli zajišťuje dokonalý výsledek
mycího procesu.
Mycí systém je kompletně a bez použití nářadí
vyjímatelný a lehce čistitelný
Dvojitý sítový systém sestávající se z plochých
sít zajišťuje důkladné filtrování mycího roztoku,
čímž výrazně přispívá k úspoře mycích prostředků
Vyjímatelné, čtyřdílné ploché síto zadržuje hrubé
nečistoty mimo mycí roztok

Robustní a výkonově silná
tříramenná mycí ramena

PALUX mycí stroj na nádobí série GSC 400
Objednací číslo
Teoretický výkon mytí
(přívod studené vody)

849987, 849995, 850454 a 850462*
košů / hod
talířů / hod
šálků / hod
košů / hod
talířů / hod
šálků / hod

30
540
600
60
1080
1200

Délka mycích programů

sekund

60, 120, 240

Oplachovací čas
Regulovatelný od-do

sekund
sekund

18
10-40

Výkon čerpadla

litrů / min

450

Obsah nádrže / bojler

litrů

24 / 7

Spotřeba vody / mycí cyklus

litrů

2,5 – 5

Příkon

kW

8,3 (400 V) / 3,45 (230 V)

Teoretický výkon mytí
(přívod teplé vody)

Napětí

400 V 3 N AC popř. 230 V 1 N AC

Výkon čerpadla

kW

0,9

Topení nádrž / bojler

kW

0,85 / 6,5 (400 V) popř. 0,85 / 2,5 (230 V)

Vstupní výška

mm

320

Podstolový model
Volně stojící model
Model na podstavci

mm
mm
mm

600 x 600 x 820
600 x 600 x 850
600 x 600 x 1225

Příslušenství: drátěné koše, 500x500 mm

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

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

A = odpadní hadice
B = přívod vody
C = zemnící svorka
D = elektrické připojení
E = připojení mycího a oplachového prostředku

*Model 849 987 základní model
Model 849 995 vč. odpadního čerpadla
Model 850 454 vč. dávkovače mycího prostředku
Model 850 462 vč. dávkovače mycího prostředku
a odpadního čerpadla
** Všechny modely také v provedení 230 V
(snížený mycí výkon )
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