Profesionální vybavení pro gastronomii

Myčka skla HOONVED - model AP 48 E - s čerstvou mycí vodou
Naše cena bez DPH : 65.000 Kč
Naše cena s DPH : 78.650 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: 58001
Profesionální myčka na sklo AP 48 E - dvouplášťová, s čerstvou mycí vodou pro
každý pracovní cyklus.

Výrobce

HOONVED

Příkon

5,40 kW

152 / 182 / 242 /
484 s

Mycí cyklus
Velikost koše

400 x 400 mm

Max výška
nádobí

280 mm

Objem bojleru

6 litrů

Spotřeba vody

3,5 - 4 litry

Připojení hadice
na vodu
Připojení hadice
pro odpad
Rozměry vnější
Připojení

Myčka je vhodná především pro kavárny, bary nebo další menší provozy, kde je
potřeba mýt hlavně sklenice, šálky na kávu apod. Jedná se o precizně
konstruovaný italský výrobek střední třídy, vyznačující se výborným poměrem
kvality a ceny. Má jednoduché ovládání pro snadnou obsluhu stroje, možnost
výběru ze 4 mycích cyklů a vysoce výkonná mycí ramena z nerezové oceli. 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.

3/4"
28
480x530x700 mm

Vyrobeno

400V
Itálie

Technické parametry myčky skla AP 48 E:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Popis variant:

●

Pro sklenice do výšky: 280 mm
Rozměr koše: 400x400 mm
Rozměr přístroje (š x h x v): 480x530x700 mm
Pracovní cyklus: 152 - 182 - 242 - 484 sekund
Výkon mycího čerpadla: 0,4 kW
Výkon odpadního čerpadla: 0,1 kW
Spotřeba vody na cyklus: 3,5 - 4 l
Příkon tělesa boileru: 5,0 kW
Příkon tělesa vany: 0,225 kW
Celkový příkon: 5,4 kW
Napětí: 400 V / 50 Hz
Objem náplně boileru: 6 l
Doporučený tlak ve vodovodním řádu: 2-4 bar
Připojení vody: 3/4"
Připojení na odpad: 28 mm

Další vlastnosti:
●
●
●
●
●
●
●

Dávkovací čerpadlo mycího a oplachového prostředku
Dvouplášťové provedení
Čerstvá mycí voda pro každý pracovní cyklus
Odolná konstrukce z nerezové oceli 18/10 (AISI 304)
Přední dvířka vybavena termoakustickou izolací
Nastavitelný čas a teplota pro každý pracovní cyklus
Digitální displej s možností výběru ze 4 pracovních cyklů
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Teplota vody při mycí i oplachové fázi je zobrazena na displeji
Vysoce výkonná mycí ramena
5 x větší tlak vody než u běžných myček skla
Dveřní ochranný mikrospínač (v případě otevření dvířek během jakékoli fáze mytí se
pracovní cyklus ihned zastaví)

Pozn.: Tvrdost vody musí být v rozmezí 4° - 10° F. Pokud je voda tvrdší, je
potřeba použít změkčovač vody.
Výhody myček HOONVED:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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:

Strana 2/3
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

Profesionální vybavení pro gastronomii

Strana 3/3
GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

