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Technische Specificaties

Pragrammatijd (sec) Vermogen tankverwarming (kW)

Rekafmeting (mm) 600x760 Vermogen waspomp (kW)

Invoerhoogte (mm) Vermogen oververhitter (kW)

Maximum aanvoertemperatuur (°C) Totaal vermogen (kW)

Tankvolume (L) Voedingsspanning 3x240 – 400 V  50Hz

Spoelvolume/programma (L) Afmetingen BxDxH (mm) 780x945x1984

Minimum nodige hoogte (mm) Gewicht (kg)
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Als voedsel langere tijd op gereedschappen zit, kan het nodig zijn om het vaatwerk 

voor te wassen of een aantal malen door de gereedschappenmachine te laten lopen. 

Het POWER-PLUS-wasprogramma zorgt voor een hogere druk bij het wassen 

waardoor zelfs het ergste aangekoekte voedsel zonder voorwassen wordt 

losgeweekt en weggespoeld. Het programma heeft speciale pulserende sproeiers, 

waardoor Hobart u ook een smetteloos hygiënisch resultaat garandeert bij moeilijk te 

verwijderen voedselresten.

Uw gereedschappen wasmachine moet snel en eenvoudig te bedienen zijn. De gepatenteerde 1-knopsbediening SMARTRONIC 

geeft in lo-gische kleuren de programmastatus weer. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt weergegeven: ‘verwarmen’, ‘wassen’ 

en ‘klaar voor gebruik’.

De statusklok toont zichtbaar de vooruitgang van het lopende wasprogramma. De vier kleurensegmenten worden met de wijzers 

van de klok mee gevuld. Op die manier kan ook bij piekperiodes efficiënt worden gewerkt.

Na verloop van tijd zetten zich in elke vaatwasmachine kalk en vuildeeltjes af. Het Hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST reinigt uw 

machine effectief en duurzaam met INTENSIEF-hygiënetabletten. Dit gebeurt na een vast aantal wasbeurten en zorgt tevens voor 

een prettig geurende waskamer
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Geen afzuigkap noodzakelijk, optimale hygienische omstandigheden, er komt minder damp vrij, geen vochtige wanden en vloeren, 

kostenbesparing tot 5 kW/uur
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Met het unieke fijnfiltersysteem wordt het was-bad tijdens het wassen door 

een stelsel van zeven en  filters geleid. De vuildeeltjes worden tijdens het 

wasprogramma weggepompt. Vooraf-gaand aan de naspoeling wordt het resterende 

vuil verwijderd. GENIUS-X2 garandeert proper waswater én een besparing van 30% 

op het zeepverbruik.

Om ook het hardnekkigste vuil flink onder druk te zetten, heeft Hobart een speciale 

waspomp ontwikkeld. In vergelijking met traditionele pompen is de afwasdruk bijna 

verdrievoudigd! In combinatie met de viervleugelige wasarm vormt de hoge druk 

waspomp (circulatiecapaciteit van 1150 liter/minuut) het belangrijkste onderdeel van 

het Hobart turbolator wassysteem.

EAls er veel vuil in de machine zit, kan de filter verstopt raken. De zeefindicatie 

sensor registreert dit en toont een waarschuwing op het bedieningspaneel. Deze 

functie is een hulpmiddel voor het personeel en garandeert een continu goede 

werking van de vaatwasmachine.

Een constante temperatuur en volume van schoon naspoelwater is essentieel om het vaatwerk proper en hygiënisch te krijgen. Het 

Hobart-systeem "duwt" het naspoelwater niet door de boiler, maar "trekt" het erdoorheen. Het systeem staat volledig los van de 

waterdruk op locatie. Afhankelijk van het programma voert het ACCURINSE-systeem bij elke cyclus precies dezelfde hoeveelheid 

vers water aan van ruim 80°C. 

Bij machines met externe was- en/of naspoelmiddel containers geeft de ingebouwde niveau-indicator aan wanneer deze moeten 

moeten worden bijgevuld. Hierdoor wordt op elk moment een perfect wasresultaat behaald.

U bent zeker van een goed wasresultaat door de standaard geïntegreerde naspoelpomp. Uw voordeel: permanent goed en 

hygiënisch wasresultaat, optimale droging van het naspoel-middel en een goed droogresultaat.


