UNDERBÄNKDISKMASKINER

AM, AMX og AMXHL hættemaskiner

PROFI Hættemaskine

Perfekt opvaske resultat - til lav omkostning
Ved valg af en Hobart Profi opvaskemaskine, får du en hurtig, lydsvag,
effektiv og økonomisk maskine, som er pålidelig og nem at betjene.

•
•
•
•
•

3 - 5 standard programmer, til alle typer opvaskegrej
Rummer 50 x 50 cm opvaskekurve og GN 1/1 kantiner
Kan monteres i et hjørne
Automatisk rengørings- og hygiejne program
VISIOTRONIC betjeningspanel der viser temperaturer og
driftsinformation i klar tekst, på dansk, eller andre valgfri sprog.
USB port til download af HACCP-data.
Vaskevands sensor og Genius X² filtersystem sikrer lavest
mulig vand- og sæbeforbrug, på helt ned til 2 l pr. kurv
Vapostop kondensere damp, og medvirker til, at opvaskegrejet tørres (tilvalg)
Integreret med sæbe- og afspændingsdispenser, afløbs
pumpe samt leveres med alle slanger og kabler
Skyllepumpe der sikrer et konstant ensartet skylletryk,      
uanset lokalt vandtryk

Teknisk data

PROFI AM

Model

Hættemaskine

Vandforbrug l. / kurv

 Afløbsslange 2,0  m D20 /OD25
 Varmvandstilslutning 2,0 m R3/4”     
max. + 60°C  5 l/min  
 Elkabel 2,5 m, 400/3/50/N

 Slange til afspænding 2,0 m
 Slange til sæbe 2,0 m
 Afløbsslange ASR 2,0 m
    ID 20 / OD 25      

PROFI AMX

PROFI AMXHL

PROFI AMXR

Hættemaskine med isoleret
hætte

Hættemaskine med isoleret hætte
og automatisk hætteløft

Hættemaskine med isoleret
hætte, og varmegenvindig via
afløbsvandet

2,5 l

2,0 l

Indgangshøjde i vaskekammer mm

440

Kurvestørrelse mm

500 x 500, GN 1/1

Tankvolumen l.

23

Sæbe og afspændingsmiddelsdispenser (flydende)

Standard

Isoleret hætte

-

Automatisk hætteløft

-

Standard
-

4- siders lukket hætte

Standard

Tillvalg

-

Standard

Vapostop afkondensering

-

Tillvalg

Tillvalg

Varmegenvinding via afløbsvand

-

-

-

Skylle- og afløbspumpe

Standard

Standard

Standard programmer i sekunder

60 / 90 / 180

Rengørings- og hygiejneprogram

-

Standard

Specialprogrammer

-

Kontinuerligt (max 20 min), intensiv glasprogram

Genius-X2 filter, vaskevandssensor

-

Standard

Installationskit (leveres komplet med alle slanger og kabler)

Standard

El tilslutning og maks effekt
Lydniveau

400/50/3/N, 3x16A, 7,1kW
68 dB(A)
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