UNDERBÄNKDISKMASKINER

FX, FP och FXL underbänkdiskmaskiner

UNDERBÄNKDISKMASKINER

Perfekta diskresultat - Låga driftskostnader
Väljer du Hobart får du en snabb, tyst och effektiv diskmaskin som är både pålitlig och mycket enkel att använda.
•
•
•
•

Fem eller sju diskprogram för alla typer av diskgods
Rymmer 50 x 50 cm diskkorgar och GN 1/1 kantiner
Kan utrustas med gejder för diskning av 2 korgar samtidigt
Automatiska rengörings- och hygienprogram

•

VISIOTRONIC display visar temperaturer och driftsinformation
i klartext, på svenska. En knapp för alla de vanligaste funktionerna

•
•

USB port för nedladdning av HACCP-data.
Diskvattensensor och Genius X² diskvattenfilter ger
lägsta möjliga förbrukning av vatten och diskmedel
Vattenförbrukning från 1 till 2 liter/korg
Vapostop kondenserar ånga och hjälper till att torka disken
Fullutrustade med bl.a disk- och torkmedelsdosering,
tömningspump, alla slangar och kablar

•

Sköljpump säkerställer en exakt spolbild och sköljmängd,
med konstant sköljtemperatur oavsett vattentryck

Teknisk data

 Avloppsslang 2,0
D 20 | OD 25
 Varmvattenanslutning
2,0 m | R3/4” | max. + 60°C | 5l/min

PROFI FX

 Elkabel 2,5 m, 400/3/50/N		
 Slang för torkmedel 2,0 m
 Slang för diskmedel 2,0 m

PROFI FXL

PREMAX FP

Typ

underbänkdiskmaskin

underbänkdiskmaskin
med större innermått

underbänkdiskmaskin
med VAPOSTOP

Mått i mm

600x600x820-900

600x640x820-900

600x600x820-900

Teoretisk kapacitet korgar / timme

40

Vattenförbrukning liter / korg

2,0

2,0

Innerhöjd i mm

1 - 1,5

425

Korgstorlek i mm

500 x 500, GN 1/1

500 x 500, 600x400

Tankvolym i liter

500 x 500, GN 1/1

10,6

Diskmedels och torkmedelspumpar

Standard

Vapostop avkondensering

Ingår

Tömnings- och trycstegringspump

Standard

Standard diskprogram i sek

90 / 180 / 360

90 / 180 / 360

Kontinuerlig och grundrengöring program

Standard

Rengörings och hygienprogram

Standard

ECO-program och bestickprogram,

80 / 150 / 360

Standard

2

Genius-X filter, diskvattensensor

Standard

Installationskit (elkabel, slangar för disk och torkmedel, vatten och avlopp)

Standard

Elanslutning och max effekt

400/50/3/N, 3x16A, 7,6 kW

Ljudnivå

58/60 dB(A)
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