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myèky dvoupláš�ové 217

Model S021/PDG/PBG   8643004 A 230V  21.900,- Kè

8643006 A
8643018 A Model  

 
 
Model         S030/PDG/PBG 230V 

S030/PDG/PBG/PS 230V 26.900,- Kè
24.900,- Kè

33.900,- Kè
36.900,- Kè

8641021 A  A670/PDS/PBS         400V  
8641029 A A670/PDS/PBS/PS   400V  

Model
Model 

Model  A670(F)/PDS/PBS - s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDS+PBS).
Model  A670(F)/PDS/PBS/PS - s obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem (PDS+PBS+PS)

Model  S030/PDG/PBG s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDG+PBG).
Model  S030/PDG/PBG/PS s obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem (PDG+PBG+PS).

Model  S021/PDG/PBG s dávkovaèi mycího a oplachového prostøedku (PDG+PBG).
MODELY S021 NENÍ MOŽNO OSADIT ODPADOVÝM ÈERPADLEM (PS) !!!

Nové provedení dvoupláš�ových automatických myèek s rotaèními 
rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým).
Snížení ztrát tlaku vody díky novému provedení èerpadla s dvìma 
vývody vybavený dvojitým filtrem. Hluènost snížená na 48 db.

Základní výbava:
- koš 400x400
- košíèek na pøíbory

Základní výbava:
- koš 350x350
- košíèek na pøíbory

Základní výbava:
- koš 500x500
  na talíøe 16ks
- koš 500x500
  univerzální
- košíèek na pøíbory

Základní výbava :
- 2x koš 500x500
  na talíøe 16ks
- 1x koš 500x500
  univerzální
- 1x košíèek na pøíbory

Nové provedení dvoupláš�ových automatických myèek s výkonými 
rotaèními rameny (spodním mycím a oplachovým, horním mycím a oplachovým).

8641011 A Model A670F/PDS/PBS       230V  
8641019 A A670F/PDS/PBS/PS 230V  

32.900,- Kè
35.900,- Kè  Model

Model N50A B PS EVO     400V   8641030 A  54.900,- Kè

Dvoupláš�ová izolovaná myèka øady N50A s lisovanou vanou
a speciální dvojitou filtrací vody, nerezovými rotaèními rameny.

Model A670F v provedení 3,9kW s pøipojením na 230V ( 3 min) mycí program 
Model A670   v provedení 4,9kW s pøipojením na 400V (2 a 3 min) mycí program

Myèka skla dvoupláš�ová S021

Myèka dvoupláš�ová A670F/A670 

Myèka dvoupláš�ová, model N50A B PS EVO
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Rozmìry (š x h x v) .......... 420 x 470 x 585 mm
Max.výška skla .................................... 210 mm
Rozmìr koše ........................ 350x350x120 mm
Mycí cyklus .............................................. 2 min
Objem vany / bojleru ........................... 11 / 2,7 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 2,4 l
Pøíkon mycího èerpadla ......................... 120 W
Pøíkon vany / bojleru...................... 1,6 / 2,6 kW
Celkový pøíkon / napìtí ............ 2,72 kW / 230V
Hmotnost ................................................. 27 kg

Myèka skla dvoupláš�ová S030

Rozmìry (š x h x v) .......... 470 x 520 x 685 mm
Max.výška skla .................................... 300 mm
Rozmìr koše ........................ 400x400x120 mm
Mycí cyklus .............................................. 2 min
Objem vany / bojleru .......................... 14 / 2,7 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 2,4 l
Pøíkon mycího èerpadla ......................... 120 W
Pøíkon vany / bojleru ..................... 1,6 / 2,6 kW 
Celkový pøíkon / napìtí ............ 2,72 kW / 230V
Hmotnost ................................................. 44 kg

Nové provedení dvoupláš�ových automatických myèek s rotaèními 
rameny: (spodním mycím a oplachovým, horním pouze oplachovým).
Snížení ztrát tlaku vody díky novému provedení èerpadla s dvìma 
vývody vybavený dvojitým filtrem. Hluènost snížená na 48 db.

Technická data:

Technická data:

Technická data:

                                             
(mm) 580 ............ 580 

Hloubka (mm).......................... 610 ............ 610 
Výška (mm)............................. 840 ............ 840 
Max.výška skla (mm)............... 310 ............ 310 
Rozmìr koše (mm).......... 500x500 .... 500x500 
Mycí cyklus (min.)....................... 3 ........... 2 - 3 
Objem vany/bojleru (l)............ 26/7 .......... 26/7  
Spotøeba vody na cyklus (l).......3,5 ............ 3,5 
Pøíkon bojleru (kW).................3,6 ............. 4,5 
Pøíkon vany (kW)......................... 2 ............... 2
Pøíkon mycího èerpadla (W).... 400 ........... 400 
Celkový pøíkon (kW)............... 3,9 ............ 4,9 
Napìtí (V)................................ 230 ............ 400 
Hmotnost (kg)............................ 61............... 61

A670F           A670
Šíøka ............................... 

è.artiklu       název                                                 Cena bez DPH

è.artiklu        název                                                Cena bez DPH

è.artiklu       název                                                 Cena bez DPH

è.artiklu       název                                                 Cena bez DPH

Rozmìry (š x h x v) .......... 605 x 605 x 850 mm
Max. zásuvná výška ............................ 350 mm
Rozmìr koše ............................... 500x500 mm
Mycí cyklus ........ 60 / 110 / 118 / 140 / 180 sec.
Mycí cyklus prodloužený ................... 600* sec.
Mycí cyklus na pivní sklo .................... 118 sec.
Výkon  ............ 60 / 32 / 30 / 25 / 20 / 6* košù/h
Obsah vany / bojleru .......................... 12 / 5,5 l
Spotøeba vody na cyklus ........................... 2,5 l
Pøíkon mycího èerpadla ......................... 600 W
Kapacita èerpadla .............................. 287 l/min
Pøíkon vany / bojleru ....................... 2 / 4,5 kW
Celkový pøíkon ...................................... 5,1 kW
Napìtí ...................................................... 400V

Model N50 A PS EVO -  s elektronickým ovládacím panelem EVO,
obìma dávkovaèi a odpadovým èerpadlem, oplach s pøerušovanou 
vanou ,,Break tank,, a automatickým zmìkèovaèem.

NEW

* prodloužený mycí cyklus s možností nepøetržitého chodu Mycí cyklus 118 sec. na pivní sklo
se studeným oplachem 8 sec.


