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Zmywarka uniwersalna MEIKO FV 60.2
stan: używana

- Zmywarka ze zwiększoną komorą mycia, idealna do mycia dużych naczyń, np.: rusztów 600x400 mm lub tac 600x400 mm
- Sterowanie MIKE 2 z interfejsem na podczerwień, umożliwiające szybką analizę parametrów serwisowych
- Filtr spustowy z systemem AktivPlus dla osiągnięcia dobrych efektów mycia dzięki podwójnemu filtrowaniu wody
- Układ Woda-Stop z płytą dolną dla bezpieczeństwa pracy
- System mycia i płukania wykonany ze stali nierdzewnej chromoniklowej
- Doskonałe rezultaty mycia i płukania dzięki dodatkowym dyszom zainstalowanym w narożnych częściach komory mycia
- Program samooczyszczania
- Łatwy w obsłudze i czytelny elektroniczny panel dotykowy
- Pompa myjąca z systemem łagodnego startu
- Podwójne ścianki obudowy z dodatkową izolacją drzwi
- Pompa płucząca dla uzyskania dobrych efektów płukania niezależnie od lokalnego ciśnienia w sieci
- System obniżania zużycia wody EWS
- Kategoria zabezpieczenia IP X5 (odporność na wilgoć)
- ADT - technologia dozowania płynnego detergentu

Podstawowe parametry:

- Grzałka zbiornika[kW]: 1,3
- Grzałka bojlera [kW]: 7,5
- Moc pompy[kW]: 0,55
- Moc maksymalna [kW]: 9,5
- Zasilanie: 3/N/PE/400V/50Hz
- Zużycie wody[l/kosz]: 2,6-3,7
- Pojemność zbiornika[l]: 11
- Wysokość wsadu[mm]: 420
- Szer. i głębokość wsadu[mm]: 540/600
- Wymiary kosza[mm]: 500x500
- Cykl mycia[sek]: 90/120/240
- Cykl mycia[sek] z mod. GiO: 120/180/240
- Teoretyczna wydajność[kosze/h]: 40/30/15
- Wydajność[talerze/h]: 720/540/270
- Wymiary zewnętrzne[mm]: 600x680x820/850
- Głębokość komory[mm]: 615

Cena netto: 3 480,00 zł
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