
Redfox QQI52

Pro více informací nás kontaktujte: www.gastrotechnogroup.cz

ŠxVxH                        575 x 605 x 820
Kg                                         56
kW                                       3,5
Koš                                    500x500
Bojler                                 3 kW / 6 l
Vana                                2,1 kW / 20 l
Nastavitelný 
cyklus                  2,1 l / 60-120-150 s
Kapacita                60-30-24 košů / h

 rozměr koše: 500 x 500 mm
 výška dveří 365 mm
 celonerezové provedení
 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
 lisované podpěry košů
 otočná horní a dolní ramena společná pro 
mytí a oplach
 dávkovač mycího a oplachového 
prostředku
samočisticí cyklus
 3 místní displej + diodová lišta

RM NT 52 T

ŠxVxH                        600 x 600 x 820
Kg                                         59
kW                                       7,9
Koš                                    500x500
Bojler                                 6 kW / 6 l
Vana                                1,4 kW / 15 l
Nastavitelný 
cyklus                  1,8 l / 60-90-180 s
Kapacita                60-40-20 košů / h

celonerezové provedení
 rozměr koše: 500 x 500 mm
 výška dveří: 385 mm
 dvouplášťové celonerezové provedení
 lisovaná vana
 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na 
příbory
 lisované podpěry košů
 spodní i horní kompozitní otočná ramena 
společná pro mytí
i oplach, se systémem click-clack pro snadné 
odejmutí
 dávkovač mycího a oplachového prostředku 
řízený elektronicky
 samočisticí cyklus
 regulovatelný termostat bojleru
 termostop

RM TT 52 TB ABT 

ŠxVxH                        600 x 600 x 1250
Kg                                         74
kW                                       7,9
Koš                                    500x500
Bojler                                 6 kW / 6 l
Vana                                1,4 kW / 15 l
Nastavitelný 
cyklus                  2,2 l / 60-90-180 s
Kapacita                60-40-20 košů / h

 celonerezové provedení
rozměr koše: 500 x 500 mm
 výška dveří: 385 mm
 dvouplášťové celonerezové provedení
 lisovaná vana
 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na 
příbory
 lisované podpěry košů
 nerezová otočná horní a dolní mycí a oplacho-
vá ramena
 dávkovač mycího a oplachového prostředku 
řízený elektronicky
 samočisticí cyklus
regulovatelný termostat bojleru
termostop

RM TT 112 ABT 

ŠxVxH                        721 x 836 x 1565
Kg                                         110
kW                                       10,2
Koš                                    500x500
Bojler                                 7 kW / 12 l
Vana                                2,5 kW / 22 l
Nastavitelný 
cyklus                  2,2 l / 60-90-180 s
Kapacita                60-40-20 košů / h

 celonerezové provedení
rozměr koše: 500 x 500 mm
 výška dveří: 385 mm
 dvouplášťové celonerezové provedení
 lisovaná vana
 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na 
příbory
 lisované podpěry košů
 nerezová otočná horní a dolní mycí a oplacho-
vá ramena
 dávkovač mycího a oplachového prostředku 
řízený elektronicky
 samočisticí cyklus
regulovatelný termostat bojleru
termostop


