Profesionální vybavení pro gastronomii

Myčka nádobí HOONVED - model C 6 E - jednoplášťová
Naše cena bez DPH : 58.000 Kč
Naše cena s DPH : 70.180 Kč
Dostupnost: Již není v naší nabídce
Katalogové číslo: 56008
Toto zboží nelze koupit
Tato myčka již není v naší nabídce. Aktuální nabídku myček skla najdete zde.
Profesionální myčka na nádobí C 6 E - jednoplášťová, s jednoduchým ovládáním,
se třemi mycími cykly, vysoce výkonnými mycími rameny a s dávkovačem mycího
a oplachového prostředku.

Výrobce
Příkon

Mycí cyklus

Velikost koše

HOONVED

3,55 kW

120 / 180 / 240 s
500 x 500 mm

Světlá vstupní
výška

330 mm

Kapacita mycího
tanku

20 litrů

Objem bojleru

7,5 litrů

Spotřeba vody

3,5 litrů

Teplota vody při
mytí

55 °C
85 °C
3/4"
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Připojení hadice
pro odpad

Připojení

●

●

Připojení hadice na
vodu

Rozměry vnější

Technické parametry myčky nádobí C6E:

●

Teplota vody při
oplachu

Maximální teplota
připojené vody

Myčka je vhodná např. pro menší restaurace, kavárny, bary a další menší provozy,
kde je potřeba mýt jak sklo, tak nádobí (talíře, příbory). Jedná se o precizně
konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem kvality
a ceny. Naše firma dodává myčky na klíč - včetně dopravy, zapojení s příslušenstvím
a školením obsluhy. K námi dodávaným myčkám na nádobí poskytujeme
nadstandardní záruční i pozáruční servis.

31
50 °C
600x600x820 mm

Vyrobeno
Popis variant:

230V
Itálie
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●
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Pro sklenice do výšky: 330 mm
Rozměr koše: 500x500 mm
Rozměr přístroje (š x h x v): 600x605x820 mm
Pracovní cyklus: 120 - 180 - 240 sekund
Výkon mycího čerpadla: 0,55 kW
Spotřeba vody na cyklus: 3,5 l
Příkon tělesa boileru: 3,0 kW
Příkon tělesa vany: 2,0 kW
Celkový příkon: 3,55 kW
Napětí: 230 V / 50 Hz
Teplota mytí: 50°-60°
Teplota oplachu: 80°-90°
Objem náplně vany: 20 l
Objem náplně boileru: 7,5 l
Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2-4 bar
Připojení vody: 3/4"
Připojení na odpad: 31 mm

BREAK TANK SYSTÉM (nadstandardní vybavení za příplatek)
Break tank je systém, který zajišťuje stabilní teplotu a tlak po celou dobu oplachu.
Vzduchová kapsa brání toku vody zpět do oběhu, proto tento systém najde využití
zejména tam, kde je kladem zvýšený důraz na hygienu a čistotu - např. nemocnice,
pečovatelské služby, školy, domovy pro seniory apod.
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Další vlastnosti:
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Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
Jednoplášťové provedení
Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
Vysoce výkonná mycí ramena
Dveřní ochranný mikrospínač (v případě otevření dvířek během jakékoli fáze mytí se
pracovní cyklus ihned zastaví)
Regulovatelné nožičky 20 mm

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je
potřeba použít změkčovač vody.
Výhody myček HOONVED:
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Výborný poměr kvalita / cena
Kvalitní italská výroba s dlouhou tradicí
Široká škála modelů
Jednoduché ovládání pro snadnou obsluhu
Snadná údržba
Vysoký výkon
Spolehlivý provoz
Funkční design
Perfektní mycí výsledek na konci cyklu

HOONVED, specialista na mycí techniku
Již přes více než 40 let je HOONVED jednou z předních firem na trhu s profesionální
mycí technikou. Know-how, výzkum, inovace a neustálé zlepšování vývoje a výroby
činí ze společnosti HOONVED jedničku na trhu.
Naše firma ? GASTROFORM, s.r.o. ? je přímým dovozcem a partnerem firmy
HOONVED v České republice.

Další fotografie:
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