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HOBART UNDERBÄNKDISKMASKIN PROFI FX
Hobarts standard underbänkdiskmaskin som passar de flesta användare.
Fem standardprogram varav ett med automatiskt byte av diskvatten.
Hygienprogram samt rengöringsprogram. Stort diskutrymme för stora tallrikar, höga glas,
brickor och GN-kantiner. Insats för dubbla diskkorgar som tillval.
HOBART UNDERBÄNKDISKMASKIN PREMAX FP
Denna diskmaskin passar utmärkt för utrymmen med begränsad ventilation, öppna kök och
i baren. Med Hobarts Vapostop kondenseras ångan i maskinen innan luckan öppnas.
Behovet av ventilationskåpa med forcerad ventilation reduceras eller elimineras helt.
Slutsköljning med ånga. Specialprogram för bestick.

HOBART HUVDISKMASKIN PROFI AMX
Hobarts standard huvdiskmaskin som passar de flesta användare.
Kontrollpanelen är monterad på huvens framsida för enkel och ergonomisk åtkomst.
Fem standardprogram, hygienprogram och rengöringsprogram.
Kan utrustas med Vapostop och placeras i utrymmen med begränsad ventilation.
HOBART HUVDISKMASKIN PROFI AMXHL
Som AMX men med motordriven automatisk huvlyft.

HOBART KOMBI-HUVDISKMASKIN PREMAX AUP
PREMAX AUP är den mest avancerade huvdiskmaskinen HOBART någonsin byggt och
samtidigt den mest effektiva och miljöbesparande huvdiskmaskinen på marknaden idag.
AUP är en kombimaskin med program både för findisk och grovdisk. Maskinen diskar upp till
70 korgar i timmen.
Sju standardprogram, rengörings- och hygienprogram. Inbyggd fördiskfunktion ASR.
Kan utrustas med Vapostop och placeras i utrymmen med begränsad ventilation.

HOBART FIN- och GROVDISKMASKIN PREMAX AUPL
Denna modell passar för restauranger som har ett behov att diska både fin- och grovdisk i
samma diskmaskin.
GENIUS-X2 självrengörande filtersystem med sju standardprogram garanterar ett mycket bra
diskresultat.
Stor innerhöjd på hela 540 mm samt innermått som tar diskgods upp till 630 x 530 mm.
Inbyggd fördiskfunktion ASR som standard.
HOBART HUVDISKMASKINER FÖR TVÅ KORGAR PROFI AMXT
En diskmaskin som tar två standarddiskkorgar samtidigt bredvid varandra och passar för
restauranger som behöver mycket hög kapacitet på litet utrymme. Kapaciteten motsvarar en
liten tunneldiskmaskin.
HOBART HUVDISKMASKINER FÖR TVÅ KORGAR PREMAX AUPT
Kombimaskin avsedd för både fin- och grovdisk.
Dubbla diskpumpar vid grovdisk. Inbyggd fördiskfunktion ASR som standard.
Båda maskiner kan utrustas med Vapostop och placeras i utrymmen med begränsad ventilation.
Huvlyft som tillval.

HOBART GROVDISKMASKINER PROFI UX och UXT
Standard grovdiskmaskin för bagerier, stormarknader, livsmedelsindustrin etc.
Alla grovdiskmaskiner är utrustade med power-wash system. Värmeåtervinning som extra
tillbehör. Maskinerna är mycket lätta att lasta i och ur och erbjuder stor kapacitet. Luckans
utformning förhindrar spill på golvet.
HOBART GROVDISKMASKINER PREMAX UP och UPT
Grovdisk med ny teknik för restauranger och storkök i två olika storlekar.
Maskinerna använder sprayfunktion med ånga och diskmedel för att diska utan mekanisk
påverkan. Maskinerna är utrustade med sidodiskarmar samt sidogejdrar för GN-kantiner.

APS-650 FÖRSPOLNINGSMASKIN
Behovet av manuell förspolning av disken minskas vilket ger förbättrad ergonomi på
arbetsplatsen och minskad vatten- och energianvändning.
APS-650 passar för alla Hobart tunneldiskmaskiner och placeras i anslutning till dessa.
Matrester samlas i en stor silkorg.
ASR - INBYGGD FÖRDISK
ASR minskar väsentligt behovet av manuell förspolning. Matrester pumpas direkt till en separat
silkorg utanför diskmaskinen och på detta vis smutsas inte diskvattnet. ASR är standard i alla
Premax huv- och tunneldiskmaskiner.

HOBART TUNNELDISKMASKINER PROFI CN
Hobarts tunneldiskmaskiner är utvecklade för att med minsta möjliga energi, vatten och
kemförbrukning vilket ger perfekta diskresultat och låga driftskostnader. Alla maskiner har
värmeåtervinning och trippel slutsköljning som standard. Autotimer styr diskprocessen. Från
80 till 320 korgar per timme.
HOBART TUNNELDISKMASKINER PREMAX CP
PREMAX serien är våra mest avancerade modeller och erbjuder mycket hög kapacitet på
minsta möjliga golvyta. Premax har inbyggd torkzon som standard.
Den avancerade slutsköljningen ger mycket låg vattenförbrukning vilket innebär stora
besparingar på driftskostnader och miljön. Från 120 till 320 korgar per timme.
HOBART BANDDISKMASKINER PROFI FTNi och PREMAX FTPi
Hobarts banddiskmaskiner har ett antal nya funktioner som kommer att underlätta den
dagliga användningen av dessa maskiner. Man kan nu diska både brickor och tallrikar
samtidigt i samma maskin. Oavsett vad du diskar finns det alltid en passande Hobart
banddiskmaskin.
• automatiskt program för GN-kantiner och bestick
• automatisk rengöring av diskarmar, insidan av maskinen samt kondensorn för
värmeåtervinningen
• manualer och instruktionsvideo i kontrollpanelen

HOBART BACKDISKMASKIN FUX-C
Hobart FUX-C backdiskmaskin är avsedd för diskning av t.ex. brödbackar, charkbackar och
varukorgar.
Maskinen kan även användas för grovdisk.
Kapacitet ca 300 backar per timme. Kan utrustas med backvändare för att kunna skötas av en
person. Liten vattenförbrukning 250 liter / timme samt värmeåtervinning sparar energi och miljö.

HOBART FUX-BANDDISKMASKINER FÖR GROVDISK och BACKAR
Hobart FUX-banddiskmaskiner kan byggas i moduler för diskning av stora mängder GNkantiner, backar och annan grovdisk.
Lämplig för sjukhus, centralkök, catering, bageri och livsmedelsindustri. Dessa maskiner kan
också användas inom övrig tillverkningsindustri för diskning av t.ex bildelar.

HOBART HALV- och HELAUTOMATISKA DISKANLÄGGNINGAR
Hobart har lång erfarenhet av hel- och halvautomatiska disksystem och våra anläggningar
finns på sjukhus, flygplatser, skolor och personalrestauranger i hela världen.
Vi kan bland annat leverera magnetplockare för bestick, tallrikssorterare för flata och djupa
tallrikar, tallriksstaplare samt korgrobot för glaskorgar.
Man kan också kombinera banddiskmaskiner så att en maskin diskar brickor och bestick och
den andra tallrikar, fat och glaskorgar.

GENIUS-X2 SJÄLVRENGÖRANDE FILTER
Med Genius X2 filtersystemet används vatten och energi optimalt på ett miljövänligt sätt.
Maskinen spolar av partiklar och matrester som samlas i Genius X2-filtret. Sedan pumpas
dessa ut samtidigt som maskinen fortsätter att diska. Efter diskcykeln tömmer maskinen
en del av diskvattnet tillsammans med kvarvarande partiklar som har samlats i filtret.
Genius X2 filtersystemet sköljer sedan disken med rent och hett vatten som sedan används
vid nästa diskning.
Med GENIUS X2 självrengörande filtersystem diskar HOBART-diskmaskiner alltid med
mycket rent vatten!

VAPOSTOP
Med Hobarts unika Vapostop-funktion kondenseras ångan i maskinen innan luckan / huven
öppnas. Behovet av ventilationskåpa med forcerad ventilation reduceras eller elimineras
helt. Vapostop är integrerad i maskinen och tar alltså inget extra utrymme och kräver
inga extra el- eller vattenanslutningar. Diskgods som inte har konkava ytor torkar fortare i
maskinen under kondenseringsfasen och kan staplas direkt efter diskning.

VÄRMEPUMP FÖR TUNNELDISKMASKINER
Med Hobarts värmepump blir energibesparingen ytterligare ca 10 respektive 11,5 kWh och
diskmaskinernas anslutningseffekt minskar i enlighet med detta. Värmepumpen tar vara
på all överskottsenergi från maskinens frånluft. Denna energi omvandlas till värme som
värmer diskvattnet i maskinens disktank(ar). Processen är mycket effektiv och frånluften
från diskmaskinen har en temperatur på endast 18 - 22 °.
Med CLIMATE-PRO värmepump på diskmaskinen sänks energiförbrukningen och frånluften
från maskinen och kan återföras till diskrummet.

MILJÖ OCH ENERGIBESPARING
Utveckling och produktion av maskiner för den europeiska marknaden sker på vår fabrik i
Offenburg i södra Tyskland. Hobart lägger stora resurser på att utveckla miljövänlig teknik
och att minimera vatten-, kem- och energiförbrukning.
Denna teknik leder inte bara till minimerad miljöpåverkan från diskmaskinerna, utan också
till minskade driftskostnader för användarna.
Våra PREMAX underbänk- och huvdiskmaskiner använder endast 1-1,5 liter vatten / diskning med ångsköljning och våra banddiskmaskiner enbart 120-180 l / timme beroende på
bandhastighet.
Alla våra diskmaskiner är till 99,5% tillverkade av återvinningsbara material och hela
anläggningen i Offenburg drivs med grön el.
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Hobart är väldens ledande tillverkare av professionella diskmaskiner för restauranger och
storhushåll.

