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NT - 50 T

S - 200



Patentovaný mycí systém, se kterým je možno dosahovat 

významného zlepšení výsledku mytí, a to při kratších dobách 

a až o 25 % menší spotřebě energie oproti přístrojům 

předcházejících verzí. Srdcem systému je mycí čerpadlo s 

dvojitým vývodem, které zásobuje samostatně horní a spodní 

mycí rameno přímo, bez odboček (tvaru T nebo Y), v nichž se 

ztrácí největší část energie a které mají velký podíl na vzniku 

nežádoucího hluku.

EquaLizer - Vysoká účinnost mytí
Komponenty systému: DuoFlo, nové mycí ramena, StepOn, SilentPlus

Nová oplachová ramena s vysokopevnostní nerezové oceli 

jsou konstruováni tak, aby zůstával tlak vody po celém akčním 

poloměru rovnoměrný. Tak je možno zamezit nadměrnému 

umývání uprostřed a současně zvýšit průtok o 10 % čimž se 

zlepšuje mechanické odstraňování nečistot.

Kromě toho zajišťuje nové uspořádání vodních paprsků ve třech 

úrovních lepší rozdělování mycího roztoku na talířích, čimž může 

mycí prostředek lépe působit. To zaručuje stejnou kvalitu mytí na 

přední i na zadní talíře.

Standardowy systemDuoFlo

TECHNOLOGIE A PATENTY



TECHNOLOGIE A PATENTY

Je to podobně nízká hladina hluku, jako při běžných kancelářských 

činnostech. U mycích strojů jsou dodrženy také všechny 

příslušné právní předpisy, včetně velmi přísných směrnic k 

elektromagnetickému zařízení. 

Úspory energie o 25%, při zachování stejného výkonu mytí.

Díky tichému provozu čerpadla EquaLizer s dvojitým průtokem a kompletním 

dvojitým pláštěm je nadměrná hladina hluku pouze 59 dB (u podstolových strojů). To 

je až čtyřikrát nižší hodnota, než u obvyklého mycího stroje.

Je dosažena nejvyšší kvalita čištění.



UltraRinse
Standardní

system

UltraRinse - Vysoká účinnost mytí
Systémové komponenty: Čerpadlo bojleru

Oplachový systém, který je chráněn řadou mezinárodních patentů a s nímž je možno dosahovat nezávisle na podmínkách 

instalace vynikajících výsledků s úsporou vody až 50% na jeden cyklus.

Tomuto výsledku byl přizpůsoben celý vnitřní okruh. Vytvořením vodního břitu, oproti obvyklému tvaru kužele, se soustřeďuje 

voda na koše, nokoliv na dno myčky. Ztráty vody v tryskách speciálně konstruovaných oplachových ramen byly téměř 

odstraněny, čimž se výrazně zvýšila účinnost a byla snížena spotřeba.

Oproti obvyklé metodě je rozdělování vody podstatně rovnoměrnější. Takto je možno dosahovat i v rozích koše dobrého 

výsledku, aniž by bylo nutné oplachovat přes střed koše. Ve skutečnosti se oplachuje s menším množstvím vody, neboť méně 

vody se proplýtvá a voda se používá efektivněji. Otevřený boilerový systém s oplachovým čerpadlem zjišťuje konstantní tlak, 

teplotu a průtok vody při oplachování.

TECHNOLOGIE A PATENTY



Systém pro „výměnu mycí vody”, se kterým je možno ušetřít oproti analogickému stroji s obvyklým přepadem asi 20 % 

koncentrace mycího prostředku ve vaně

EvoLution – Efektivní filtrační systém
Systémové komponenty: Elektronický tlakový spínač, vypouštěcí čerpadlo, NeoDrain

Jsou instalováni dva nezávislé filtry, jeden z oceli, 

který pokrývá celý povrch vany a druhý, který je 

napojen přímo na nasávání čerpadla.

Odtokový systém má účinnost až 100 % při výměně 

vody, oproti 66 % u obvyklého přepadu. Díky 

výkonnému instalovanému čerpadlu, které nasává 

zbytky nečistoty přímo ze dna vany, zůstává mycí 

roztok po více mycích cyklů čistý.

Správný odtok vody a v něm obsažených částeček nečistoty je 

zajištěn úpravou vany, který je dokonale vylisován a je bez ostrých 

hran.

Vzhledem k tomu, že se jedná u systému EvoLution o souhru řady 

jednoduchých prvků, je systém obzvláště spolehlivý a myčku je 

možno normálně čistit a ošetřovat.
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a) Over ow: water change = 62% of the rinse
b) EvoLution: water change = 100% of the rinse

Dirt in wash tank
(14 litre tank; rinse 2.0 litres/rack; dirt 30g/rack)
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IdroWash
Systém IdroWash používá speciální mycí ramena s vyváženým tlakem paprsků vody, z nichž každý má dvojitou řadou trysek 

se speciálně vyvinutým tvarem a směrem, aby se tvořily vodní břity místo vodních koželů. Tak se vodní paprsky vzájemně 

nesrážejí před zasažením umývaného nádobí a neztrácí potřebnou energií, která zůstává uchována pro dostatečné mechanické 

odstranění nečistoty.

SmartClean - Jednoduchá sanitace myčky

TECHNOLOGIE A PATENTY



CareFree - Automatické změkčování

CareFree provádí regeneraci behem každého mycího cyklu, zcela automaticky a absolutně nenápadně. Další přednost spočívá v 

tom, že je kvalita vody stále konstantní, zatímco u obvyklích změkčovačů vody se trvale snižuje, čím více se pryskyřice nasycují 

vápníkem.

Budete informováni hlášením, kdy je nutno doplnit sůl - postup, který vyžaduje jen několik sekund.

ProChem - Automatické dávkování
Sonda kontroluje hladinu detergentů. Dávkování mycího a oplachového prostředku se nastavuje jednoduše na kontrolním 

panelu.

Elektronika pak hlídá jeho dávkování a pro změnu parametrů není potřeba servisní zásah.

TECHNOLOGIE A PATENTY



TopTronic -Intuitivní ovládání

Obsluha myček N, TT, CT a A je intuitivní: „Musí být jen zajištěno rozlišení zelené barvy od modré!!„ Rozhraní pro ovládání Smart 

Tronic mění barvu spouštěcího tlačítka podle stavu stroje. Zelená bliká - stroj se zahřívá, zelená svítí - stroj je připraven, modrá 

svítí - probíhá mycí ciklus.

Zpracování personálů pro správné využití přístroje je velmi rychlé a efektivní. Na přání obsluhy dodává řídící systém kompletní 

seznam všech informací, od teploty vany a boileru až k počtu provedených cyklů.

Jednoduše zaznamená a zobrazí jen informace, které jsou zapotřebí a jen tehdy, když jsou za potřebí. Omezeným počtem velmi 

fl exibilních programů se snižuje nebezpečí poškození nádobí chybnou volbou programu. Toto nebezpečí vzniká u strojů s mnoha 

speciálními programy velmi často.

TopTronic, elektronické rozhraní, které umožňuje ovládat všechny komponenty a parametry přístroje.

Velký displej zobrazuje důležité zprávy autodiagnostikem a umožňuje také upravovat všechny parametry (včetně počítače 

cyklů).

TopScreen - panel s LCD displejem.

TECHNOLOGIE A PATENTY



VE ZKRATCE

Myčky dvouplášťové řady TT

Profesionální myčky řady TT určené do všech provozů vyžadující bezchybné mytí, dodržování 
norem HACCP, vysoký hygienický standard, vysoký uživatelský komfort.
Myčky řady TT jsou charakteristické masivní nerezovou konstrukcí s AISI 316, v plně izolovaném 
dvouplášťovém provedení s odhlučněnými dveřmi.
Myčky mají lisovanou vanu a oblé rohy v mycím prostoru pro snadné čištění a maximální hygi-
enu.
Ovládání myčky je zajištěno přes jednoduchý a přehledný dotykový panel SmartButton vyba-
vený digitálním displejem informujícím obsluhu o průběhu mycího cyklu. Displej rovněž zob-
razuje diagnostické hlášení např. o množství čistících detergentů, otevřených dveřích nebo po-
ruchách (chybová hlášení)

Myčky řady NT

Jsou určeny k mytí skla a nádobí.
Typ NT-40 je jednoplášťový a je určen pouze pro mytí skla.
Typy NT-50 a NT-50B jsou dvouplášťové a jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Všechny 
modely NT mají lisovanou mycí vanu, pro co nejsnazší čištění. 
Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55° C, která je přes fi ltry čerpána pomocí mycího čer-
padla z vany. 
Oplachová voda z boileru o teplotě 85° C, je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů 
je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot.

Oschnutí  talířů je zajištěno  rozdílem teploty, oplachové vody 85 - 90° C a okolního vzduchu 
čímž dojde k odpaření vody z nádobí. 
Elektronický řídící panel - myčky jsou, vybaveny elektronickým ovládacím panelem „jemného 
dotyku“, který je srozumitelný a snadno ovladatelný. Několik funkčních kláves, světelných kon-
trolek a multifunkční displej s údaji o rychlém ohřevu a teplotě vody v mycí lázni a boileru. 
Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a snižuje se doba potřebná na vy-
školení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, a pro zvýšení bezpečnosti 
je pod nízkým napětím.



NT - 40 Myčka nádobí a skla - jednoplášťová

TECHNOLOGIE

EquaL D C F Plus

NT - 40

Myčka skla a příborů s košem 40 x 40 cm. 
Díky velké zásuvné výšce (38 cm) a optimál-
nímu poměru mezi vnitřním objemem a 
vnějšími rozměry se může použít také jako 
myčka talířů s malými rozměry.
Jednoplášťová s dvojstěnnými dveřmi, 
ideální pro instalaci do pultů v barech a 
kavárnách. Charakteristické pro tento stroj 
je jeho snadné použití, mnohostrannost a 
malá spotřeba.
Spotřeba oplachové vody pouze 1,6 l na 
koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, 
mycího prostředku a minimalizují celkové 
provozní náklady.
Mycí systém EquaLizer vybavený čerpa-
dlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s 
nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, cel-
ková hlučnost a dosahuje se lepšího výsled-
ku mytí s nižší spotřebou energie.
Patentovaný odtokový systém NeoDrain,
kterým lze dále využít až 83 % oplachové 
vody po výměně mycího roztoku ve vaně, 
tento výsledek je až o 25 % lepší, než systé-
my s obvyklým přepadem.
Voda zůstává déle čistá a je možno použít 
menší vanu, která vyžaduje menší množství 
mycího prostředku, vody a energie potřeb-
né k ohřevu.

Elektronické ovládací rozhraní Soft-touch s 
jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit 
personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
Kontrolní systém zobrazuje na displeji tep-
lotu vany a bojleru, dále provedené cykly a 
případná chybová hlášení. K dispozici jsou 
dva mycí cykly.
Velká zásuvná výška 38 cm dovolující mytí i 
obzvláště vysokých sklenic.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou 
vanou, mycím prostorem se zaoblenými 
rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jem-
ný nerezový fi ltr vany a lisované vodící lišty 
koše. Proto neexistují místa, na nichž by se 
mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé 
čistění myčky na konci směny.
Modely jsou sériově dodávány s dávkovači 
mycího a oplachového prostředku.
K modelu NT - 40 je možno příplatkově do-
dat sadu odpadového čerpadla.



NT - 50 T Myčka nádobí a skla - dvouplášťová

NT - 50 T

Myčky skla a nádobí s velkým výkonem a 
velmi malými vnějšími rozměry, ideální pro 
malé a střední gastronomické provozy. Díky 
koši s rozměry 50 x 50 cm a světlé výšce 38 
cm je možno umývat i vyšší sklenice a po-
háry. Charakteristické pro tento stroj je jeho 
snadné použití, mnohostrannost a malá 
spotřeba.
Spotřeba opolachové vody pouze 2,7 l na 
koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, 
mycího prostředku a minimalizují celkové 
provozní náklady.
Mycí systém EquaLizer vybavený čerpa-
dlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s 
nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, cel-
ková hlučnost a dosahuje se lepšího výsled-
ku mytí s nižší spotřebou energie.
Spouštěním mycího čerpadla v režimu Soft-
Start (jemný start) se snižuje riziko možné-
ho poškození obzvláště choulostivého skla 
a nádobí.
Patentovaný odtokový systém NeoDrain,
kterým lze dále využít až 83 % oplachové 
vody po výměně mycího roztoku ve vaně, 
tento výsledek je až o 25 % lepší, než systé-
my s obvyklým přepadem.
Voda zůstává déle čistá a je možno použít 
menší vanu, která vyžaduje menší množství 
mycího prostředku, vody a energie potřeb-
né k ohřevu.
Dveře s patentovaným zavíracím systémem 
UltraSoft, kterým se snižuje potřebná síla 
při otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjed-
nodušuje díky lisovaným vodícím lištám v 
dvojitých dveřích. Toto důmyslné technické 
řešení výrazně usnadňuje obsluhu spoje-
nou s častý otevíráním a zavíráním dveří.

Elektronické ovládací rozhraní Soft-touch s 
jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit 
personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.
Kontrolní systém zobrazuje na displeji tep-
lotu vany a bojleru, dále provedené cykly a 
případná chybová hlášení. K dispozici jsou 
dva mycí cykly.
Velká zásuvná výška 39 cm dovolující mytí i 
obzvláště vysokých sklenic.
Koncepce SilentPlus snižuje téměř dvoj-
násobně vyvíjený hluk až na hodnotu 59 
dB, díky použití patentovaného čerpadla s 
dvojitým vývodem a dvouplášťovému pro-
vedení pláště a dveří.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou 
vanou, mycím prostorem se zaoblenými 
rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jem-
ný nerezový fi ltr vany a lisované vodící lišty 
koše. Proto neexistují místa, na nichž by se 
mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé 
čistění myčky na konci směny.
Sériově s dávkovačem pro mycí prostředek 
a oplachový prostředek.
Modely jsou sériově dodávány s dávkovači 
mycího a oplachového prostředku.
K modelům NT - 50 je možno příplatkově 
dodat sadu odpadového čerpadla.

TECHNOLOGIE

EquaL D P S Clean



NT - 100

NT - 100 Myčka nádobí a skla - dvouplášťová

TECHNOLOGIE

EquaL D P Clean

Jednoduchá a univerzální průběžná myčka. 
Dvouplášťové provedení. Zásuvná výška 46 
cm dovoluje mytí talířů, podnosů a různé-
ho kuchyňského nádobí. Mnohostrannosti 
při plánování a velkým výběrem podáva-
cích vstupních a výstupních stolů je možno 
myčku optimálně využít v každém prostře-
dí, s instalací v řadě nebo jako rohovou.
Spotřeba opolachové vody pouze 2,7 l na 
koš. Tím se snižuje spotřeba vody, energie, 
mycího prostředku a minimalizují celkové 
provozní náklady.
Mycí systém EquaLizer vybavený čerpa-
dlem s dvojitým vývodem (patentovaný), s 
nímž se výrazně snižují ztráty výkonu, cel-
ková hlučnost a dosahuje se lepšího výsled-
ku mytí s nižší spotřebou energie.
Patentovaný odtokový systém NeoDrain,
kterým lze dále využít až 83 % oplachové 
vody po výměně mycího roztoku ve vaně, 
tento výsledek je až o 25 % lepší, než systé-
my s obvyklým přepadem.
Voda zůstává déle čistá a je možno použít 
menší vanu, která vyžaduje menší množství 
mycího prostředku, vody a energie potřeb-
né k ohřevu.
Elektronické ovládací rozhraní Soft-touch s 
jednoduchou obsluhou. Takto lze zasvětit 
personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.

Koncepce SilentPlus snižuje téměř dvojná-
sobně vyvíjený hluk až na hodnotu 59 dB, 
díky použití patentovaného čerpadla s dvo-
jitým vývodem EquaLizer a dvouplášťové-
mu provedení pláště.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou 
vanou, mycím prostorem se zaoblenými 
rohy bez vnitřních rozvodů, obzvláště jem-
ný nerezový fi ltr vany a lisované vodící lišty 
koše. Proto neexistují místa, na nichž by se 
mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé 
čistění myčky na konci směny.
Model je sériově dodáván s dávkovači mycí-
ho a oplachového prostředku.
K modelu NT - 100 je možno příplatkově do-
dat sadu odpadového čerpadla.
Kontrolní systém zobrazuje na displeji tep-
lotu vany a bojleru, dále provedené cykly a 
případná chybová hlášení. K dispozici jsou 
dva mycí cykly.



TT - 40 ABT

TT - 40 ABT Myčka skla - dvouplášťová

Multifunkční myčka skla kompletně v dvoupláš-
ťovém provedení, s rozměrem koše 40 x 40 cm. 
Díky velké úložné výšce (30 cm) a optimálnímu 
poměru mezi vnitřní velikostí a vnějšími rozměry 
je možné ji využít také pro mytí talířů s menším 
rozměrem. Charakteristické je pro ni maximální 
sériová výbava, velký výkon a velmi nízká spotře-
ba vody, detergentu a elektrické energie.
Spotřeba oplachové vody pouze 1,4 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse s „přerušovací vanou“ podle britské 
normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spo-
třeba vody, energie a mycího prostředku a tím i 
celkové provozní náklady.
Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje 
konstantní tlak, teplotu a průtok vody při opla-
chování.
Mycí systém EquaLizer s patentovaným mycím 
čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje 
ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s 
menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profi  l 
mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok 
efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu 
mytí na přední i na zadní straně talířů.
S patentovaným odtokovým systémem 
EvoLution je možno využít až 100 % oplachové 
vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří 
až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve 
vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové 
čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chlad-
nější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje 
mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
Dveře s patentovaným zavíracím systémem 
UltraSoft, kterým se snižuje potřebná síla při 
otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodu-
šuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých 
dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně 
usnadňuje obsluhu spojenou s častý otevíráním 
a zavíráním dveří.
Snadné elektronické ovládání se systémem 
TopTronic, kterým je možno ovládat myčku je-
diným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální 
stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika 
minutách do obsluhy stroje.
Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní dis-
plej s provozním hlášením a diagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo 
mycích cyklů.

Standardně tři volitelné mycí cykly a speciální 
program s prodlouženým oplachem a úplnou 
výměnou vody ve vaně. Tím může uživatel měnit 
druh mytého nádobí (po talířích může mít sklo 
bez obav o výsledek).
Velká světlá výška 30 cm dovoluje umývat i vyso-
ké sklo a talíře.
Koncepce SilentPlus snižuje čtyřnásobně vyvíje-
ný hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití paten-
tovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem 
a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně 
dveří.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou va-
nou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez 
vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový fi ltr 
vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují 
místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. 
Snadné a rychlé čistění myčky na konci směny.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Sou-
částí je indikace stavu hladiny mycích prostředků 
v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
Průběžný automatický změkčovač vody 
CareFree nevyžadující žádnou přestávku pro re-
generaci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro 
sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na dis-
pleji informuje na požadavek doplnit sůl (modely 
s výbavou CLS).

TECHNOLOGIE

SmartB L L R F P S G C F Clean



TT - 50 TS ABT Myčka skla a příborů - dvouplášťová

TT - 50 TS ABT

Multifunkční myčka skla, příborů a talířů TT - 50 
TS ABT v kompletně dvouplášťovém provedení, 
s rozměrem koše 50 x 50 cm. Charakteristické je 
pro ni maximální sériová výbava, velký výkon a 
velmi nízká spotřeba vody, detergentu a elektric-
ké energie.
Spotřeba oplachové vody pouze 2 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse s „přerušovací vanou“ podle britské 
normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spo-
třeba vody, energie a mycího prostředku a tím i 
celkové provozní náklady.
Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje 
konstantní tlak, teplotu a průtok vody při opla-
chování.
Mycí systém EquaLizer s patentovaným mycím 
čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje 
ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s 
menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profi  l 
mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok 
efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu 
mytí na přední i na zadní straně talířů.
Spouštěním mycího čerpadla v režimu SoftStart 
se výrazně snižuje riziko poškození obzvláště 
choulostivého skla a nádobí.
S patentovaným odtokovým systémem 
EvoLution je možno využít až 100 % oplachové 
vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří 
až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve 
vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové 
čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chlad-
nější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje 
mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
Dveře s patentovaným zavíracím systémem 
UltraSoft, kterým se snižuje potřebná síla při 
otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodu-
šuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých 
dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně 
usnadňuje obsluhu spojenou s častý otevíráním 
a zavíráním dveří.
Snadné elektronické ovládání se systémem 
TopTronic, kterým je možno ovládat myčku je-
diným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální 
stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika 
minutách do obsluhy stroje.
Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní dis-
plej s provozním hlášením a diagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo 
mycích cyklů.

Tři volitelné mycí cykly: Standardní 2 minutový 
program, dále program s prodlouženým opla-
chem při němž dojde ke kompletní výměně vody 
ve vaně. Tím může uživatel měnit druh mytého 
nádobí (po talířích může mít sklo bez obav o vý-
sledek). Dále je vybavena speciálním programem 
TopSteel pro kvalitní mytí příborů.
Velká zásuvná výška 29 cm umožňuje umývat vy-
soké sklo a také talíře.
Koncepce SilentPlus snižuje čtyřnásobně vyvíje-
ný hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití paten-
tovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem 
a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně 
dveří.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou va-
nou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez 
vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový fi ltr 
vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují 
místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. 
Snadné a rychlé čistění myčky na konci směny.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Sou-
částí je indikace stavu hladiny mycích prostředků 
v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
Průběžný automatický změkčovač vody 
CareFree nevyžadující žádnou přestávku pro re-
generaci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro 
sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na dis-
pleji informuje na požadavek doplnit sůl (modely 
s výbavou CLS).

TECHNOLOGIE

SmartB L L R F P S G C F Clean



TT - 50 T ABT

TT - 50 T ABT Myčka nádobí a skla  - dvouplášťová

TECHNOLOGIE

SmartB L L R F P S G C F Clean

Myčka nádobí a skla s možností vestavby pod 
pracovní stůl. Velká zásuvná výška (39 cm) umož-
ňuje umývat také velké talíře na pizzu a podnosy 
dle Euronormy. Myčka ideální nejen pro malé a 
střední gastronomické provozy, dobře využitelná 
rovněž pro mytí vyšších sklenic. Charakteristické 
je pro ni maximální sériová výbava, velký výkon 
a velmi nízká spotřeba vody, detergentu a elek-
trické energie.
Spotřeba oplachové vody pouze 2 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse s „přerušovací vanou“ podle britské 
normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spo-
třeba vody, energie a mycího prostředku a tím i 
celkové provozní náklady.
Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje 
konstantní tlak, teplotu a průtok vody při opla-
chování.
Mycí systém EquaLizer s patentovaným mycím 
čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje 
ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s 
menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profi  l 
mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok 
efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu 
mytí na přední i na zadní straně talířů.
S patentovaným odtokovým systémem 
EvoLution je možno využít až 100 % oplachové 
vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří 
až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve 
vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové 
čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chlad-
nější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje 
mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
Spouštěním mycího čerpadla v režimu SoftStart 
se výrazně snižuje riziko poškození obzvláště 
choulostivého skla a nádobí.
Dveře s patentovaným zavíracím systémem 
UltraSoft, kterým se snižuje potřebná síla při 
otevírání až o 40 %. Pohyb košů se zjednodu-
šuje díky lisovaným vodícím lištám v dvojitých 
dveřích. Toto důmyslné technické řešení výrazně 
usnadňuje obsluhu spojenou s častý otevíráním 
a zavíráním dveří.
Snadné elektronické ovládání se systémem 
TopTronic, kterým je možno ovládat myčku je-
diným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální 
stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika 
minutách do obsluhy stroje. 
Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní dis-
plej s provozním hlášením a diagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo 
mycích cyklů.

Tři volitelné mycí cykly, mezi tím program pro 
delší oplach s kompletní výměnou vody ve vaně. 
Tím může uživatel měnit druh mytého nádobí 
(po talířích může mít sklo bez obav o výsledek).
Koncepce SilentPlus snižuje čtyřnásobně vyvíje-
ný hluk až k hodnotě 59 dB, díky použit paten-
tovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem 
a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně 
dveří.
Konstrukční systém TotalClean s lisovanou va-
nou, mycím prostorem se zaoblenými rohy bez 
vnitřních rozvodů, obzvláště jemný nerezový fi ltr 
vany a lisované vodící lišty koše. Proto neexistují 
místa, na nichž by se mohla usazovat nečistota. 
Snadné a rychlé čistění myčky na¨konci směny.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Sou-
částí je indikace stavu hladiny mycích prostředků 
v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.
Průběžný automatický změkčovač vody
CareFree nevyžadující žádnou přestávku pro re-
generaci pryskyřice. Stav hladiny v zásobníku pro 
sůl je elektronicky kontrolován. Hlášení na dis-
pleji informuje na požadavek doplnit sůl (modely 
s výbavou CLS).



TT - 110 ABT Průběžná myčka - dvouplášťová

TT - 110 ABT

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

EvoL P T C R L C Button

Průběžná myčka kompletně v dvouplášťovém 
provedení s velkým výkonem. Zásuvná výška až 
46 cm umožňuje umývat i velké talíře, podnosy, 
gastronádoby a kuchyňské příslušenství. Velký 
výběr podávacích stolů (vstupních pro předmy-
tí a výstupních) s možnost instalace v řadě nebo 
rohové provedení umožňuje všestranné využití 
v gastronomických provozech. Charakteristické 
pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, 
mnohostranné využití a nízká spotřeba deter-
gentu, vody a energie.
Spotřeba oplachové vody pouze 1,9 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse s „přerušovací vanou“ podle britské 
normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spo-
třeba vody, energie a mycího prostředku a tím i 
celkové provozní náklady.
Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje 
konstantní tlak, teplotu a průtok vody při opla-
chování.
S patentovaným odtokovým systémem 
EvoLution je možno využít až 100 % oplachové 
vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří 
až 20 % koncentrovaného mycího prostředku ve 
vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové 
čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chlad-
nější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje 
mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.
Mycí systém EquaLizer s patentovaným mycím 
čerpadlem s dvojitým výtokem, s nímž se snižuje 
ztráta výkonu a dosahuje lepšího výsledku mytí s 
menší energií. Kromě toho zajišťuje nový profi  l 
mycího ramene požadavek, aby byl mycí roztok 
efektivně rozdělován. To zaručuje stejnou kvalitu 
mytí na přední i na zadní straně talířů.

Snadné elektronické ovládání se systémem 
TopTronic, kterým je možno ovládat myčku je-
diným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální 
stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika 
minutách do obsluhy stroje.
Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní dis-
plej s provozním hlášením a diagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo 
mycích cyklů.
Tři volitelné mycí cykly a Konstrukční systém 
TotalClean s lisovanou vanou, mycím prostorem 
se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, ob-
zvláště jemný nerezový fi  ltr vany a vyjímatelné 
vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž 
by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé 
čistění myčky na konci směny.
Koncepce SilentPlus snižuje čtyřnásobně vyvíje-
ný hluk až k hodnotě 59 dB, díky použití paten-
tovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem 
a kvalitnímu dvouplášťovému provedení včetně 
dveří.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Sou-
částí je indikace stavu hladiny mycích prostředků 
v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.



TT - 100 REC ABT Průběžná myčka - dvouplášťová

TT - 110 REC ABT

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

Průběžná myčka kompletně v dvouplášťovém 
provedení s velkým výkonem. Zásuvná výška až 
46 cm umožňuje umývat i velké talíře, podnosy, 
gastronádoby a kuchyňské příslušenství. Myčku 
je možno instalovat v řadě nebo jako rohové pro-
vedení.
NRGTech je vybavena rekuperačním systémem, 
který redukuje spotřebu energie až 30% a zlep-
šuje komfort obsluhy.
Obsluha této myčky může využít dvě výhody: 
úsporu nákladů na ohřev vstupní vody a redukce 
odcházející páry po ukončení cyklu. Tím se pra-
covní prostředí stává zdravějším.
Spotřeba oplachové vody pouze 1,9 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse s „přerušovací vanou“ podle britské 
normy WRC proti znečištění. Tak se snižuje spo-
třeba vody, energie a mycího prostředku a tím i 
celkové provozní náklady.
Otevřený bojlerový systém s čerpadlem zajišťuje 
konstantní tlak, teplotu a průtok vody při opla-
chování.
S patentovaným odtokovým systémem 
EvoLution je možno využít až 100% oplachové 
vody pro výměnu mycího roztoku. Tím se šetří 
až 20% koncentrovaného mycího prostředku ve 
vaně. K úspoře přispívá i instalované odpadové 
čerpadlo, které nasává zbytky nečistot a chlad-
nější vodu přímo ze dna vany, tím se udržuje 
mycí roztok čistý pro větší počet cyklů.

Snadné elektronické ovládání se systémem 
TopTronic, kterým je možno ovládat myčku je-
diným tlačítkem. Změna barvy indikuje aktuální 
stav stroje. Takto lze zasvětit personál v několika 
minutách do obsluhy stroje.
Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní dis-
plej s provozním hlášením a diagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí stroje a počítadlo 
mycích cyklů.
Tři volitelné mycí cykly a Konstrukční systém 
TotalClean s lisovanou vanou, mycím prostorem 
se zaoblenými rohy bez vnitřních rozvodů, ob-
zvláště jemný nerezový fi  ltr vany a vyjímatelné 
vodící lišty koše. Proto neexistují místa, na nichž 
by se mohla usazovat nečistota. Snadné a rychlé 
čistění myčky na konci směny.
Koncepce SilentPlus snižuje až čtyřnásobně vy-
víjený hluk k hodnotě 59 dB, díky použití paten-
tovaného mycího čerpadla s dvojitým výtokem a 
kvalitnímu dvouplášťovému provedení, včetně 
sklopného zákrytu.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou, řízeny přes ovládací panel TopTronic. Sou-
částí je indikace stavu hladiny mycích prostředků 
v barelu s hlášením přímo na ovládacím panelu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

EvoL P T C R L C Button



S - 95 ABT

S - 95 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

TECHNOLOGIE

TopT C R L Button

Kompaktní a univerzální myčka kuchyňské-
ho nádobí s čelním plněním, vyžadující pouze 
půl čtverečního metru prostoru. Tato myč-
ka se dokáže vypořádat se všemi základními 
koši od 60 l až po pekařské plechy 60x40 cm. 
Bez úpravy je možno mýt i standardní koše 50 
x 50 cm. Tím se stává myčkou na sklo, příbory, 
nebo talíře. Využitím koše maxi s 24 talíři dosahu-
je teoretického výkonu 720 talířů/ hodinu. Ideální 
řešení pro pekárny, cukrárny a zmrzlinárny.
Spotřeba oplachové vody pouze 2,5 l na koš, 
díky patentovanému oplachovýmu systému 
UltraRinse. Oplachové ostřikovací rameno s ná-
bojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové 
oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen 
perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje 
spotřeba vody, energie a mycího prostředku. 
Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na 
celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské 
normě WRC proti znečištění.
Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpa-
dlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je 
dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou 
mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a prů-
točnému množství oplachové vody, nezávisle na 
tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová 
konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na 
co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. 
Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé 
ploše koše.
Patentovaný odtokový systém NeoDrain, kterým 
lze využít až 83 % oplachové vody pro výměnu 
mycího roztoku ve vaně. Je to výsledek až o 25 % 
lepší, než u modelů s obvyklým přepadem. Voda 
zůstává po delší dobu čistá a tím lze použít menší 
vanu, která také vyžaduje menší množství mycí-
ho prostředku.
Snadné elektronické řízení TopTronic, se kte-
rým je možno ovládat myčku jediným tla-
čítkem. Změna barvy indikuje stav zařízení. 
Tímto je možno zaškolit personál v několika mi-
nutách do obsluhy stroje, aniž by mohly vznikat 
chyby.

Světelná indikace zbývajícího času s akustic-
kým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní 
displej s provozním hlášením a autodiagnos-
tikou, možnost nastavení všech funkcí myčky 
a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů 
(po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k 
nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout 
vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího 
znečištění mytého nádobí.
Velká zásuvná výška 40 cm, která umožňuje 
umývat i velké talíře, vysoké sklo, gastronádoby, 
podnosy, kuchyňský inventář, hrnce, přepravky 
a plechy rozměru 60 x 40 cm.
Koncepce SilentPlus výrazně snižuje hluk, díky 
speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní 
části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové 
provedení.
Koncepce TotalClean napomáhá rychlejšímu 
provedení údržbových prací na konci směny, 
neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla 
hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor 
bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezový 
fi  ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně 
zkracují, díky samočistícímucyklu, který přebírá 
největší část práce obsluhy.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Voli-
telným příslušenstvím je indikace stavu hladiny 
mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na 
ovládacím panelu.



S - 105 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

S - 105 ABT

TECHNOLOGIE

TopT C R L Button

Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského ná-
dobí s čelním plněním. Velikost koše 55 x 61 cm a 
zásuvný otvor 65 cm umožňuje umývat veškeré i 
vysoké kuchyňské nádobí, přepravky, podnosy a 
pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a převzít 
velkou část existujících mycích prací v cukrár-
nách, gastronomických provozech, řeznictvích a 
pekárnách.
Spotřeba oplachové vody pouze 3 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse. Oplachové ostřikovací rameno s ná-
bojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové 
oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen 
perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje 
spotřeba vody, energie a mycího prostředku. 
Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na 
celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské 
normě WRC proti znečištění.
Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpa-
dlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je 
dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou 
mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a prů-
točnému množství oplachové vody, nezávisle na 
tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová 
konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na 
co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. 
Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé 
ploše koše.
Snadné elektronické řízení TopTronic, se kterým 
je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změ-
na barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno 
zaškolit personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.

Světelná indikace zbývajícího času s akustic-
kým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní 
displej s provozním hlášením a autodiagnos-
tikou, možnost nastavení všech funkcí myčky 
a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů 
(po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k 
nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout 
vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího 
znečištění mytého nádobí.
Koncepce SilentPlus výrazně snižuje hluk, díky 
speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní 
části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové 
provedení.
Koncepce TotalClean napomáhá rychlejšímu 
provedení údržbových prací na konci směny, 
neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla 
hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor 
bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezo-
vý fi ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně 
zkracují, díky samočistícímu cyklu, který přebírá 
největší část práce obsluhy.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Voli-
telným příslušenstvím je indikace stavu hladiny 
mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na 
ovládacím panelu.



S - 155 ABT

S - 155 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

TopT C R L Button

Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského 
nádobí s čelním plněním. Velikost koše 55 x 61 
cm a zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat 
veškeré i vysoké kuchyňské nádobí, gastronádo-
by velikosti GN1/1 a GN2/1, přepravky, podnosy 
a pekařské plechy v rozměru 60 x 40 cm 
a 60 x 80cm a přebírá velkou část existujících my-
cích prací v cukrárnách, gastronomických provo-
zech, řeznictvích a pekárnách.
Spotřeba oplachové vody pouze 3 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse. Oplachové ostřikovací rameno s ná-
bojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové 
oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen 
perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje 
spotřeba vody, energie a mycího prostředku. 
Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na 
celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské 
normě WRC proti znečištění.
Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpa-
dlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je 
dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou 
mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a prů-
točnému množství oplachové vody, nezávisle na 
tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová 
konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na 
co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. 
Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé 
ploše koše.
Snadné elektronické řízení TopTronic, se kterým 
je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změ-
na barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno 
zaškolit personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.

Světelná indikace zbývajícího času s akustic-
kým signálem pro konec cyklu, velký kontrolní 
displej s provozním hlášením a autodiagnos-
tikou, možnost nastavení všech funkcí myčky 
a počítadlo cyklů. Volitelná délka mycích cyklů 
(po minutě) od nejkratšího 2 minutového až k 
nejdelšímu 12 minutovému. Tím lze dosáhnout 
vždy nejlepšího výsledku mytí dle a stávajícího 
znečištění mytého nádobí.
Koncepce SilentPlus výrazně snižuje hluk, díky 
speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní 
části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové 
provedení.
Koncepce TotalClean napomáhá rychlejšímu 
provedení údržbových prací na konci směny, 
neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla 
hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor 
bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezo-
vý fi ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně 
zkracují, díky samočistícímu cyklu, který přebírá 
největší část práce obsluhy.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Voli-
telným příslušenstvím je indikace stavu hladiny 
mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na 
ovládacím panelu.



S - 200 ABT

S - 200 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

TECHNOLOGIE

TopT C R L Button

Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského ná-
dobí s čelním plněním. Velikost koše 70 x 70 cm a 
zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat veškeré i 
vysoké kuchyňské nádobí, gastronádoby velikos-
ti GN1/1 a GN2/1, přepravky, podnosy a pekařské 
plechy v rozměru 60 x 40 cm a 60 x 80 cm a přebí-
rá velkou část existujících mycích prací v cukrár-
nách, gastronomických provozech, řeznictvích a 
pekárnách.
Spotřeba oplachové vody pouze 4 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse. Oplachové ostřikovací rameno s ná-
bojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové 
oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen 
perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje 
spotřeba vody, energie a mycího prostředku. 
Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na 
celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské 
normě WRC proti znečištění.
Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpa-
dlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je 
dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou 
mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a prů-
točnému množství oplachové vody, nezávisle na 
tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová 
konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na 
co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. 
Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé 
ploše koše.
Snadné elektronické řízení TopTronic, se kterým 
je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změ-
na barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno 
zaškolit personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.

Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej 
s provozním hlášením a autodiagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo 
cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) 
od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 
minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího 
výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého 
nádobí.
Koncepce SilentPlus výrazně snižuje hluk, díky 
speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní 
části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové 
provedení.
Koncepce TotalClean napomáhá rychlejšímu 
provedení údržbových prací na konci směny, 
neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla 
hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor 
bez rozvodů, zaoblené rohy a integrální nerezo-
vý fi ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně 
zkracují, díky samočistícímu cyklu, který přebírá 
největší část práce obsluhy.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickoukontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Voli-
telným příslušenstvím je indikace stavu hladiny 
mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na 
ovládacím panelu.



S - 300 ABT

S - 300 ABT Myčka nádobí a černého nádobí

TECHNOLOGIE

TopT C R L Button

Kompaktní a univerzální myčka kuchyňského ná-
dobí s čelním plněním. Velikost koše 132 x 70 cm 
a zásuvný otvor 85 cm umožňuje umývat veškeré 
i vysoké kuchyňské nádobí, gastronádoby veli-
kosti GN1/1 a GN2/1, přepravky, podnosy a pe-
kařské plechy v rozměru 60 x 40 cm a 60 x 80 cm 
a přebírá velkou část existujících mycích prací v 
cukrárnách, gastronomických provozech, řeznic-
tvích a pekárnách.
Pro maximální fl exibilitu je myčka exkluzivně 
vybavena úspornou funkci a dvěma mycími a 
oplachovými čerpadly. Při volbě funkce „úsporné 
mytí“ se aktivuje pouze jedno z obou mycích a 
oplachových čerpadel.
Spotřeba vody pro oplach pouze 7 l na koš, 
díky patentovanému oplachovému systému 
UltraRinse. Oplachové ostřikovací rameno s ná-
bojem pro zachytávání kapek a trysky z nerezové 
oceli byly vyvinuty a vyrobeny tak, že je zaručen 
perfektní výsledek. Tím se maximálně snižuje 
spotřeba vody, energie a mycího prostředku. 
Proto patří naše provozní náklady k nejnižším na 
celém světě. „Přerušovací vana“ odpovídá britské 
normě WRC proti znečištění.
Atmosférická vana a oplachový okruh s čerpa-
dlem pro zvýšení nasávacího tlaku, se kterým je 
dosahováno stálého výsledku s vysokou kvalitou 
mytí. Vše díky konstantnímu tlaku, teplotě a prů-
točnému množství oplachové vody, nezávisle na 
tlaku ve vodním řádu. Kromě toho zajišťuje nová 
konstrukce ostřikovacího ramene požadavek na 
co nejlepší rozdělení oplachového prostředku. 
Tím je zajištěna optimální kvalita mytí na celé 
ploše koše.
Snadné elektronické řízení TopTronic, se kterým 
je možno ovládat myčku jediným tlačítkem. Změ-
na barvy indikuje stav zařízení. Tímto je možno 
zaškolit personál v několika minutách do obsluhy 
stroje, aniž by mohly vznikat chyby.

Světelná indikace zbývajícího času s akustickým 
signálem pro konec cyklu, velký kontrolní displej 
s provozním hlášením a autodiagnostikou, mož-
nost nastavení všech funkcí myčky a počítadlo 
cyklů. Volitelná délka mycích cyklů (po minutě) 
od nejkratšího 2 minutového až k nejdelšímu 12 
minutovému. Tím lze dosáhnout vždy nejlepšího 
výsledku mytí dle a stávajícího znečištění mytého 
nádobí.
Koncepce SilentPlus výrazně snižuje hluk, díky 
speciálnímu směřování proudů vody ve vnitřní 
části mycího prostoru a kompletní dvouplášťové 
provedení.
Koncepce TotalClean napomáhá rychlejšímu 
provedení údržbových prací na konci směny, 
neboť již neexistují místa, na nichž by se mohla 
hromadit nečistota (lisovaná vana, mycí prostor 
bez rozvodů, zaoblené rohy aintegrální nerezový 
fi ltr vany. Čistící práce na konci směny se silně 
zkracují, díky samočistícímu cyklu, který přebírá 
největší část práce obsluhy.
Ve standardu peristaltické dávkovače mycího a 
oplachového prostředku s elektronickou kontro-
lou a řízeny přes ovládací panel TopTronic. Voli-
telným příslušenstvím je indikace stavu hladiny 
mycích prostředků v barelu s hlášením přímo na 
ovládacím panelu.



CT 100 Myčka tunelová

CT - 100

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

TECHNOLOGIE

AutoT W T C L Button

Kompaktní tunelová myčka nádbí s automa-
tickým posunem košů 500 x 500 extrémně vše-
stranná a účinná.
Myčka může být využívána ve špičkách jako prů-
chozí-dopravníková, nebo při klidnějším provozu 
pro jednotlivé (přerušované) mytí v koších, po-
dobně jako modely s čelním plněním. Způsob 
použití a směr posuvu košů je možno změnit bez 
dodatečných nákladů. Velký výběr podávacích 
stolů (vstupních a výstupních) s možnost insta-
lace v řadě nebo rohové provedení umožňuje 
všestranné využití v gastronomických provozech. 
Charakteristické pro toto zařízení je velký výkon, 
snadná obsluha, mnohostranné využití a nízká 
spotřeba detergentu, vody a energie.
Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních 
nákladů díky nepatrné spotřebě vody, pouze 1,8 
l na koš. - Dvě elektronicky nastavitelné rychlosti 
posuvu : standardní mytí s výkonem 100 košů za 
hodinu a intenzivnější mytí pro zaschlou nečisto-
tu s výkonem 50 košů za hodinu.
Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný 
snímač indikuje správně nastavený koš a spustí 
přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplacho-
vý úsek, přítok vody se automaticky zastaví.
Tím je zaručeno, že se zbytečně nevyplýtvá s vo-
dou.
Nízká spotřeba proudu, protože dostupný pří-
kon, se nikdy nevyužije.
Provozní kapacita je dosažena i se sníženým 
vstupním tlakem vody od 1,5 baru.
Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému 
AutoTimer. Příslušný snímač identifi kuje zavede-
ní koše do vnitřní části stroje. Deska elektroniky 
vypočítá dobu průchodu na podkladě nastavené 
rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby budou 
mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny připoje-
né přídavné přístroje vypnuté.
Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se au-
tomaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden 
nový koš. Tak se výrazně snižuje spotřeba ener-
gie, aniž by se snížil výkon stroje.

Mycí systém IdroWash se třemi ostřikovacími 
rameny, každé s dvanácti rovnými vstřikovacími 
tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní ku-
žel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích 
trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodané-
ho čerpadlem vzájemným narážením vodních 
paprsků uvnitř oplachové komory. Výsledkem je 
lépe umyté nádobí při menší spotřebě energie.
Elektronické rozhraní SmarTronic softTouch s 
indikací stavu stroje pomocí proměnného barev-
ného kódu. Světelná indikace s akustickým sig-
nálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej 
s provozním hlášením a diagnostikou, možnost 
nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích 
cyklů.
Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně 
zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí 
TotalClean (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
Nízká hlučnost, díky mytí systémem IdroWash a 
dvouplášťové konstrukcí. Bezpečnostní zařízení 
proti přetlaku vody a blokování dopravy.
Bezpečnostní dveře odolné proti přeplavení.
Sériově dodávaný bezpečnostní mikrospínač 
koncového dorazu košů.
Motor s elektronickým jištěním proti blokování, 
který se ihned zastaví, jestliže se při špatně na-
loženém koši něco zpříčí. Tím se pásový systém 
nepoškodí a nespotřebuje se žádná zbytečná 
energie.

Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje 
masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny 
ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch 
košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez 
jakýchkoliv překážek.



CT - 130 ABT

CT 130 ABT Myčka tunelová

TECHNOLOGIE

AutoT W T C L Button

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

Kompaktní tunelová myčka nádobí s auto-
matickým posunem košů 500 x 500 extrémně 
všestranná a účinná. Její přednost spočívá ve 
vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních 
nákladech, díky použité technice, která je ob-
zvláště efektivní. Způsob použití a směr posuvu 
košů je možno změnit bez dodatečných nákla-
dů. Velký výběr podávacích stolů (vstupních a 
výstupních) s možnost instalace v řadě nebo 
rohové provedení umožňuje všestranné využití 
v gastronomických provozech. Charakteristické 
pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, 
mnohostranné využití a nízká spotřeba deter-
gentu, vody a energie.
Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních 
nákladů díky nepatrné spotřebě vody, která je 
pouze 1,5 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba 
energie a mycích prostředků.
Model je sériově vybaven oplachovým systém 
ProRinse s „přerušovací vanou a oplachovým 
čerpadlem. Tím je zajištěn konstantní tlak, teplo-
ta a průtok vody při oplachování.
Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný 
snímač indikuje správně nastavený koš a spustí 
přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplacho-
vý úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím 
je zaručeno, že se zbytečně nevyplýtvá s vodou.
Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: 
standardní mytí s výkonem 130 košů/hod. in-
tenzivní mytí s výkonem 100 košů/hod. a mytí 
heavy-duty pro zaschlou nečistotu s výkonem 
50 košů za hodinu.
Nízká spotřeba proudu, protože dostupný pří-
kon, se nikdy nevyužije.
Provozní kapacita je dosažena i se sníženým 
vstupním tlakem vody od 0,5 baru.
Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému 
AutoTimer. Příslušný snímač identifi  kuje zave-
dení koše do vnitřní části stroje. Deska elektro-
niky vypočítá dobu průchodu na podkladě na-
stavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby 
budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny 
připojené přídavné přístroje vypnuté. 
Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj 
se automaticky opět aktivuje, jakmile 
bude zaveden nový koš. Tak se výrazně 
snižuje spotřeba energie aniž by se snížil 
výkon stroje.

Mycí systém IdroWash se třemi ostřikovacími 
rameny, každé s dvanácti rovnými vstřikovacími 
tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní ku-
žel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích 
trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodané-
ho čerpadlem vzájemným narážením vodních 
paprsků uvnitř oplachové komory. Výsledkem je 
lépe umyté nádobí při menší spotřebě energie.
Elektronické rozhraní SmarTronic softTouch s 
indikací stavu stroje pomocí proměnného barev-
ného kódu. Světelná indikace s akustickým sig-
nálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej 
s provozním hlášením a diagnostikou, možnost 
nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích 
cyklů.
Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně 
zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí 
TotalClean (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
Nízká hlučnost, díky mytí systémem IdroWash a 
dvouplášťové konstrukcí. Bezpečnostní zařízení 
proti přetlaku vody a blokování dopravy.
Bezpečnostní dveře odolné proti přeplavení.
Sériově dodávaný bezpečnostní mikrospínač 
koncového dorazu košů.
Motor s elektronickým jištěním proti blokování, 
který se ihned zastaví, jestliže se při špatně na-
loženém koši něco zpříčí. Tím se pásový systém 
nepoškodí a nespotřebuje se žádná zbytečná 
energie.
Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje ma-
sivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny ze 
zesílené nerezové oceli. Tak zůstává 
povrch košů zcela 
volný a voda smě-
řuje na talíře bez 
jakýchkoliv pře-
kážek.



CT 170 ABT Myčka tunelová

CT - 170 ABT

TECHNOLOGIE

AutoT W T C L Button

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

Kompaktní tunelová myčka nádobí s automa-
tickým posunem košů 500 x 500 extrémně vše-
stranná a účinnánavíc ve standardu vybavena 
sekcí „přemytí“ pro zvýšený účinek mytí při silné 
znečištěném nádobí. Její přednost spočívá ve 
vysokém výkonu a zvláště nízkých provozních 
nákladech, díky použité technice, která je ob-
zvláště efektivní. Směr posunu košů a tím i umís-
tění předmývací zóny je třeba upřesnit při objed-
nání. Velký výběr podávacích stolů (vstupních 
a výstupních) s možnost instalace v řadě nebo 
rohové provedení umožňuje všestranné využití 
v gastronomických provozech. Charakteristické 
pro toto zařízení je velký výkon, snadná obsluha, 
mnohostranné využití a nízká spotřeba deter-
gentu, vody a energie.
Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních 
nákladů díky nepatrné spotřebě vody, která je 
pouze 1,4 l na koš. Tím se snižuje také spotřeba 
energie a mycích prostředků.
Model je sériově vybaven oplachovým systém 
ProRinse s „přerušovací vanou a oplachovým 
čerpadlem. Tím je zajištěn konstantní tlak, teplo-
ta a průtok vody při oplachování.
Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný 
snímač indikuje správně nastavený koš a spustí 
přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplacho-
vý úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím 
je zaručeno, že se zbytečně nevyplýtvá s vodou.
Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: 
standardní mytí s výkonem 170 košů/hod., in-
tenzivní mytí s výkonem 130 košů/hod. a mytí 
heavy-duty pro zaschlou nečistotu s výkonem 
65 košů za hodinu.
Nízká spotřeba proudu, protože dostupný pří-
kon, se nikdy nevyužije.
Provozní kapacita je dosažena i se sníženým 
vstupním tlakem vody od 0,5 baru.
Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systé-
mu AutoTimer. Příslušný snímač identifi kuje 
zavedení koše do vnitřní části stroje. Deska elek-
troniky vypočítá dobu průchodu na podkladě 
nastavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této 
doby budou mycí čerpadlo, pohon, sušení 
a všechny připojené pří-
davné přístroje vypnuté.

Kontrola teploty zůstane aktivní a stroj se au-
tomaticky opět aktivuje, jakmile bude zaveden 
nový koš. Tak se výrazně snižuje spotřeba ener-
gie, aniž by se snížil výkon stroje.
Mycí systém IdroWash se třemi ostřikovacími 
rameny, každé s dvanácti rovnými vstřikovacími 
tryskami, vytvářejícími břit vody, nikoli vodní ku-
žel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích 
trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu dodaného 
čerpadlem vzájemným narážením vodních pa-
prsků uvnitř oplachové komory.
Výsledkem je lépe umyté nádobí při menší spo-
třebě energie.
Předmycí modul pro silné znečištění vybaven 
systémem EquaLizer se 3 ostřikovacími rameny 
vybavenými 36 tryskami. Velké inspekční dveře 
po celé šířce myčky v provedení TotalClean.
Elektronické rozhraní SmarTronic soft-Touch s 
indikací stavu stroje pomocí proměnného barev-
ného kódu. Světelná indikace s akustickým sig-
nálem pro ukončení cyklu, velký kontrolní displej 
s provozním hlášením a diagnostikou, možnost 
nastavení všech funkcí stroje a počítadlo mycích 
cyklů.
Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou silně 
zkráceny konstrukční propracovanou koncepcí 
TotalClean (oblé rohy, lisovaná vana atd.).
Nízká hlučnost, díky mytí systémem IdroWash a 
dvouplášťové konstrukcí. Bezpečnostní zařízení 
proti přetlaku vody a blokování dopravy.
Bezpečnostní dveře odolné proti přeplavení.
Sériově dodávaný bezpečnostní mikrospínač 
koncového dorazu košů.

Motor s elektronickým jištěním proti bloková-
ní, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně 
naloženém koši něco zpříčí. Tím se pásový sys-
tém nepoškodí a nespotřebuje se žádná zby-
tečná energie.
Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje 
masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny 
ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch 
košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez 
jakýchkoliv překážek.



A - 220 ABT

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

A 220 ABT Myčka tunelová

TECHNOLOGIE

AutoT W T C L Button

Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému 
AutoTimer. Příslušný snímač identifi  kuje zave-
dení koše do vnitřní části stroje. Deska elektro-
niky vypočítá dobu průchodu na podkladě na-
stavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby 
budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny 
připojené přídavné přístroje vypnuté. Kontrola 
teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky 
opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. 
Tím se snižuje spotřeba energie, aniž by tím utr-
pěl výkon stroje.
Mycí systém IdroWash se čtyřmi ostřikovacími 
rameny, každé s dvanácti rovnými vystřikovacími 
tryskami, vytvářejícími vodní břit, nikoliv vodní 
kužel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích 
trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu vzájem-
ným narážením uvnitř stroje a větší procentní 
hodnota přiváděné energie se převede od čerpa-
dla do mycí energie.
Elektronické rozhraní softTouch s indikací stavu 
stroje pomocí proměnného barevného kódu. 
Světelná indikace s akustickým signálem pro 
ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provoz-
ním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení 
všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
Uvedený model umožňuje data uložit, vytisk-
nout, popř. nastavit a změnit všechny provozní 
parametry stroje, od teploty v různých úsecích až 
ke spotřebě vody. Spojení s počítačem kabelem, 
nebo dálkově prostřednictvím modemu (volitel-
né vybavení).
Předumývací modul pro silné znečištění s mycím 
systémem EquaLizer se 3 ostřikovacími rameny 
– 36 tryskami. Inspekční dveře po celé šířce, pro-
vedení TotalClean.

Kompaktní tunelová myčka nádobí s auto-
matickým posunem košů 500 x 500 extrém-
ně všestranná a účinná navíc ve standardu 
vybavena sekcí „přemytí“ pro zvýšený účinek 
mytí při silné znečištěném nádobí. Její před-
nost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště 
nízkých provozních nákladech, díky pou-
žité technice, která je obzvláště efektivní.
Směr posunu košů a tím i umístění předmývací 
zóny je třeba upřesnit při objednání. Velký vý-
běr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s 
možnost instalace v řadě nebo rohové provedení 
umožňuje všestranné využití v gastronomických 
provozech. Charakteristické pro toto zařízení je 
velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné 
využití a nízká spotřeba detergentu, vody a ener-
gie.
Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních 
nákladů, díky spotřebě vody, která je pouze 1,0 
l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a 
mycích prostředků.
Sériově oplachový systém UltraRinse s „přeru-
šovacím vanou“ a oplachovým čerpadlem. Tím 
je zaručen konstantní tlak, teplota a průtočné 
množství vody při oplachování.
Čtyři oddělené oplachové řady, první z nich pří-
mo na konci mycího úseku. Tím se ušetří voda a 
mycí prostředky. Dále je sériově vybavena zachy-
távací nádrží a oběhovým čerpadlem.
Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný 
snímač indikuje správně nastavený koš a spustí 
přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplacho-
vý úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím 
je zaručeno, že se zbytečně nevyplýtvá s vodou.
Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: 
standardní mytí s výkonem 230 košů/hod., in-
tenzivní mytí s výkonem 170 košů/hod. a mytí 
heavy-duty pro zaschlou nečistotu s výkonem 
85 košů za hodinu.
Provozní kapacita je dosažena i se sníže-
ným vstupním tlakem vody od 1 bar.

Elektronická samodiagnostika s chybovým 
hlášením a indikacemi, tím je možno stále 
kontrolovat stav hlavních součástí stroje a je 
zajištěna možnost určování provozních hodin 
tunelové myčky.
Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou sil-
ně zkráceny konstrukční koncepcí TotalClean.
Malé vyvíjení hluku, díky mytí systémem Idro-
Wash a kompletně dvouplášťovou konstrukcí.
Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a 
blokování dopravy.
Bezpečnostní dveře proti přeplavení.
Sériově vybavena bezpečnostním mikrospína-
čem na koncovém dorazu košů.
Motor s elektronickým jištěním proti bloková-
ní, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně 
naloženém koši něco zpříčí.
Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje 
masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny 
ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch 
košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez 
jakýchkoliv překážek.



A - 280 ABT

A 280 ABT Myčka tunelová

TECHNOLOGIE

AutoT W T C L Button

Přídavné stoly nejsou zahrnuty v ceně

Mytí s elektronickou kontrolou pomocí systému 
AutoTimer. Příslušný snímač identifi  kuje zave-
dení koše do vnitřní části stroje. Deska elektro-
niky vypočítá dobu průchodu na podkladě na-
stavené rychlosti posuvu. Po uplynutí této doby 
budou mycí čerpadlo, pohon, sušení a všechny 
připojené přídavné přístroje vypnuté. Kontrola 
teploty zůstane aktivní a stroj se automaticky 
opět aktivuje, jakmile bude zaveden nový koš. 
Tím se snižuje spotřeba energie, aniž by tím utr-
pěl výkon stroje.
Mycí systém IdroWash se čtyřmi ostřikovacími 
rameny, každé s dvanácti rovnými vystřikovacími 
tryskami, vytvářejícími vodní břit, nikoliv vodní 
kužel, jako u obvyklých kruhových vystřikovacích 
trysek. Tím se zamezuje ztrátě výkonu vzájem-
ným narážením uvnitř stroje a větší procentní 
hodnota přiváděné energie se převede od čerpa-
dla do mycí energie.
Elektronické rozhraní softTouch s indikací stavu 
stroje pomocí proměnného barevného kódu. 
Světelná indikace s akustickým signálem pro 
ukončení cyklu, velký kontrolní displej s provoz-
ním hlášením a diagnostikou, možnost nastavení 
všech funkcí stroje a počítadlo mycích cyklů.
Uvedený model umožňuje data uložit, vytisk-
nout, popř. nastavit a změnit všechny provozní 
parametry stroje, od teploty v různých úsecích až 
ke spotřebě vody. Spojení s počítačem kabelem, 
nebo dálkově prostřednictvím modemu (volitel-
né vybavení).
Předumývací modul pro silné znečištění s mycím 
systémem EquaLizer se 3 ostřikovacími rameny 
– 36 tryskami. Inspekční dveře po celé šířce, pro-
vedení TotalClean.

Kompaktní tunelová myčka nádobí s auto-
matickým posunem košů 500 x 500 extrém-
ně všestranná a účinná navíc ve standardu 
vybavena sekcí „přemytí“ pro zvýšený účinek 
mytí při silné znečištěném nádobí. Její před-
nost spočívá ve vysokém výkonu a zvláště 
nízkých provozních nákladech, díky pou-
žité technice, která je obzvláště efektivní.
Směr posunu košů a tím i umístění předmývací 
zóny je třeba upřesnit při objednání. Velký vý-
běr podávacích stolů (vstupních a výstupních) s 
možnost instalace v řadě nebo rohové provedení 
umožňuje všestranné využití v gastronomických 
provozech. Charakteristické pro toto zařízení je 
velký výkon, snadná obsluha, mnohostranné 
využití a nízká spotřeba detergentu, vody a ener-
gie.
Neobyčejná hospodárnost týkající se provozních 
nákladů, díky spotřebě vody, která je pouze 1,0 
l na koš. Tím se snižuje také spotřeba energie a 
mycích prostředků.
Sériově oplachový systém UltraRinse s „přeru-
šovacím vanou“ a oplachovým čerpadlem. Tím 
je zaručen konstantní tlak, teplota a průtočné 
množství vody při oplachování.
Čtyři oddělené oplachové řady, první z nich pří-
mo na konci mycího úseku. Tím se ušetří voda a 
mycí prostředky. Dále je sériově vybavena zachy-
távací nádrží a oběhovým čerpadlem.
Oplachování s elektronickou kontrolou. Příslušný 
snímač indikuje správně nastavený koš a spustí 
přítok čerstvé vody. Jakmile koš opustí oplacho-
vý úsek, přítok vody se automaticky zastaví. Tím 
je zaručeno, že se zbytečně nevyplýtvá s vodou.
Tři elektronicky nastavitelné rychlosti posuvu: 
standardní mytí s výkonem 230 košů/hod., in-
tenzivní mytí s výkonem 170 košů/hod. a mytí 
heavy-duty pro zaschlou nečistotu s výkonem 
85 košů za hodinu.
Provozní kapacita je dosažena i se sníže-
ným vstupním tlakem vody od 1 bar.

Elektronická samodiagnostika s chybovým 
hlášením a indikacemi, tím je možno stále 
kontrolovat stav hlavních součástí stroje a je 
zajištěna možnost určování provozních hodin 
tunelové myčky.
Nepříjemné čistící práce na konci dne jsou sil-
ně zkráceny konstrukční koncepcí TotalClean.
Malé vyvíjení hluku, díky mytí systémem Idro-
Wash a kompletně dvouplášťovou konstrukcí.
Bezpečnostní zařízení proti přetlaku vody a 
blokování dopravy.
Bezpečnostní dveře proti přeplavení.
Sériově vybavena bezpečnostním mikrospína-
čem na koncovém dorazu košů.
Motor s elektronickým jištěním proti bloková-
ní, který se ihned zastaví, jestliže se při špatně 
naloženém koši něco zpříčí.
Dvojité, boční vodící lišty. Koš se pohybuje 
masivní konstrukcí s posuvnými dvojitými trny 
ze zesílené nerezové oceli. Tak zůstává povrch 
košů zcela volný a voda směřuje na talíře bez 
jakýchkoliv překážek.






