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GLAZENWASMACHINES

REK 400 X 400 MM (LAGE MACHINE)
SPECIFICATIES GC GCP

basis Hobart specificaties

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX VAPOSTOP (geen dampuittreding meer bij openen machine) -

PREMAX ACTIVE drying (gegarandeerd droge glazen) -

breedte in mm 460 460

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 590 / 942 590 / 940

hoogte in mm (verstelbaar) 705 / 745 700 / 740

invoerhoogte in mm 315 315

rek afmetingen in mm 400 x 400 400 x 400

maximale capaciteit per uur in rekken 48 48

waterverbruik in liters per wasbeurt 1,9 1,9

REK 500 X 500 MM (LAGE MACHINE)
SPECIFICATIES GXC GPC-ROI

basis Hobart specificaties

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar -

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine) -

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen) -

breedte in mm 600 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 930 603 / 930

hoogte in mm (verstelbaar) 705 / 745 820 / 860

invoerhoogte in mm 305 305

rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60 60

waterverbruik in liters per wasbeurt 2 2

REK 500 X 500 MM (HOGE MACHINE)
SPECIFICATIES GX GP

basis Hobart specificaties

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine) -

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen) -

breedte in mm 600 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 1048 603 / 1048

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865 825 / 865

invoerhoogte in mm 425 425

rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60 60

waterverbruik in liters per wasbeurt 2 2

Pagina 4



GLAZENWASMACHINES

REK 400 X 400 MM (LAGE MACHINE)
TEKENING GC GCP

REK 500 X 500 MM (LAGE MACHINE)
TEKENING GXC GPC

REK 500 X 500 MM (HOGE MACHINE)
TEKENING GX GP
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GLAZENWASMACHINE GC

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder GCB

met ingebouwde waterontharder GCB-S

met geïntegreerde osmose GCB-ROI

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (3,2 liter naspoelwater)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x glazenrek 371450-84

Toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GCB / GCB-S -

plaatsen GCB-ROI -

servicepakket Check + Maintain GCB / GCB-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

servicepakket Check + Maintain GCB-ROI (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-294373-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten) 01-240349-004

roestvaststalen onderstel (gesloten) incl. adapter tbv Hydroline 01-240349-002

glazenrek met schuine waspositie 4 rijen 371450-84

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 3,2 (16 A) / 4,6 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,8 / 4,2

breedte in mm 460

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 590 / 942

hoogte in mm (verstelbaar) 705 / 745

invoerhoogte in mm 315

rek afmetingen in mm 400 x 400

maximale capaciteit per uur in rekken 48

programmaduur in seconden 75 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 220

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,4

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 62

gewicht in kg 58

inhoud wastank in liters 8

waterverbruik in liters per wasbeurt 1,9
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GLAZENWASMACHINE (ATIVE DRY) GCP

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder GCPB

met geïntegreerde osmose GCPB-ROI

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand, vuilsensor

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) en afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

Toegang tot WASHSMART app

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

Visiotronic bedieningspaneel met tiptoetsen en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (3,2 liter naspoelwater)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST, USB interface voor HACCP rapportages

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen)

PREMAX VAPOSTOP (geen dampuittreding meer bij openen machine)

1 x glazenrek met droogondersteuning 01-294462-001

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GCPB -

plaatsen GCPB-ROI -

servicepakket Check + Maintain GCPB (2 jaar & uitbreiding garantie) -

servicepakket Check + Maintain GCPB-ROI (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-294373-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten) 01-240349-004

roestvaststalen onderstel (gesloten) incl. adapter tbv ROI 01-240349-002

glazenrek met schuine waspositie 4 rijen 371450-84

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 3,3 (16 A) / 4,7 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,8 / 4,2

breedte in mm 460

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 590 / 940

hoogte in mm (verstelbaar) 700 / 740

invoerhoogte in mm 315

rek afmetingen in mm 400 x 400

maximale capaciteit per uur in rekken 48

programmaduur in seconden 75 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 220

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,6

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 62

gewicht in kg 58

inhoud wastank in liters 8

waterverbruik in liters per wasbeurt 1,9

Pagina 7



GLAZENWASMACHINE GXC

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder GXCB

met ingebouwde waterontharder GXCB-S

met geïntegreerde osmose GXCB-ROI

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (4 liter naspoelwater)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x glazenrek 378814

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GXCB / GXCB-S -

plaatsen GXCB-ROI -

servicepakket Check + Maintain GXCB / GXCB-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

servicepakket Check + Maintain GXCB-ROI (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

adapter voor plaatsing GXC-ROI op gesloten onderstel 01-531859-001

glazenrek met schuine waspositie en 4 rijen 303171

glazenrek met schuine waspositie en 5 rijen 378814

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 2,7 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,0 / 6,1

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 930

hoogte in mm (verstelbaar) 705 / 745

invoerhoogte in mm 305

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60

programmaduur in seconden 60 / 90 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2
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GLAZENWASMACHINE (TOP DRY) GPC- ROI

UITVOERING CODE

met geïntegreerde osmose GPCB-ROI

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand, vuilsensor

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma INTENSIEF (3,2 l water) & BASIC CLEAN (grondige reiniging)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST, USB interface voor HACCP rapportages

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen)

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine)

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen)

1 x glazenrek 303171

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GPCB-ROI -

servicepakket Check + Maintain GPCB-ROI (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

adapter voor plaatsing GPC-ROI op gesloten onderstel 01-531859-001

glazenrek met schuine waspositie en 4 rijen 303171

glazenrek met schuine waspositie en 5 rijen 378814

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 3,3 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 930

hoogte in mm (verstelbaar) 820 / 860

invoerhoogte in mm 305

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60

programmaduur in seconden 60 / 90 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2
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GLAZENWASMACHINE GX

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder GXB

met ingebouwde waterontharder GXB-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (4 liter naspoelwater)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x glazenrek 303171

toegang tot WASHSMART app

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GXB / GXB-S -

plaatsen GXB + RO-S -

servicepakket Check + Maintain GXB / GXB-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

servicepakket Check + Maintain RO-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

osmose installatie (verticale uitvoering voor naast machine) RO-S

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

glazenrek met schuine waspositie en 4 rijen 303171

glazenrek met schuine waspositie en 5 rijen 378814

buffervat 12 liter tbv osmose BVA-12

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 2,7 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 1048

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60

programmaduur in seconden 60 / 90 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2
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GLAZENWASMACHINE (TOP DRY) GP

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder GPB

met ingebouwde waterontharder GPB-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand, vuilsensor

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma INTENSIEF (3,2 l water) & BASIC CLEAN (grondige reiniging)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST, USB interface voor HACCP rapportages

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

koudwater naspoeling, afgekoelde glazen direct weer inzetbaar

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen)

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine)

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen)

1 x TOP DRY glazenrek 01-539040-001

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen GPB / GPB-S -

plaatsen GPB + RO-S -

servicepakket Check + Maintain GPB / GPB-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

servicepakket Check + Maintain RO-S (2 jaar & uitbreiding garantie) -

separate waterontharder SE-H

osmose installatie (verticale uitvoering voor naast machine) RO-S

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

glazenrek met schuine waspositie en 4 rijen 303171

glazenrek met schuine waspositie en 5 rijen 378814

TOP DRY glazenrek 01-539040-001

buffervat 12 liter tbv osmose BVA-12

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 3,3 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 10468

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 60

programmaduur in seconden 60 / 90 / 120

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 65

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2
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VAATWASMACHINES VOORLADER

REK 500 X 500 MM
SPECIFICATIES FX FP

basis Hobart specificaties

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine) -

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen) -

breedte in mm 600 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 1048 603 / 1048

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865 825 / 865

invoerhoogte in mm 425 425

rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 40 45

waterverbruik in liters per wasbeurt 2 1

GESCHIKT VOOR EURONORM 400 X 600 MM
SPECIFICATIES FXL

basis Hobart specificaties

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine) -

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen) -

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 640 / 1088

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 400 x 600

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 2
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VAATWASMACHINES VOORLADER

REK 500 X 500 MM
TEKENING FX FP

GESCHIKT VOOR EURONORM 400 X 600 MM
TEKENING FXL
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VAATWASMACHINE - VOORLADER FX

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder FXB

met ingebouwde waterontharder FXB-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (met vervanging wasbad)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007 en 1 x bestekbeker 01-246175-1

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

inzetrek voor dubbele belading 01-515339-001

bordenrek

universeelrek met grove mazen

universeelrek met fijne mazen

bestekrek (voor ongeveer 80 stuks bestek) 01-246175-001

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 2,7 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 1048

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 40

programmaduur in seconden 90 / 180 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2

B-00-07

C-01-07

P-18-12
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VAATWASMACHINE - VOORLADER FP

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder FPB

met ingebouwde waterontharder FPB-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 met RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

wasprogramma INTENSIEF (3,2 l water) & BASIC CLEAN (grondige reiniging)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen)

PREMAX VAPOSTOP² (geen dampuittreding meer bij openen machine)

PREMAX TOP DRY (gegarandeerd droge glazen)

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007 en 1 x bestekbeker 01-246175-1

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

inzetrek voor dubbele belading 01-515339-001

bordenrek

universeelrek met grove mazen

universeelrek met fijne mazen

bestekrek (voor ongeveer 80 stuks bestek) 01-246175-001

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 3,3 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 603 / 1048

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 45

programmaduur in seconden 80 / 150 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 82

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 1

P-18-12

C-01-07

B-00-07
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VAATWASMACHINE - VOORLADER FXL

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder FXLB

met ingebouwde waterontharder FXLB-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

wasprogramma INTENSIEF (met vervanging wasbad)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x houder voor platen 324660 en 1 x bestekbeker 01-246175-1

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

kit voor ingebouwd wasmiddel- en naglansmiddelreservoir 01-515190-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen onderstel (gesloten). 435 mm hoog 01-240349-001

roestvaststalen onderstel (open) met 2 paar geleiders. 600 mm hoog FXSOKO

inzetrek voor dubbele belading 01-515339-001

bordenrek

universeelrek met grove mazen

universeelrek met fijne mazen

houder voor platen 324660

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 230/50/1 of 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW bij 230 / 400 V 2,7 (16 A) / 6,8 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW bij 230 / 400 V 2,1 / 6,2

breedte in mm 600

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 643 / 1088

hoogte in mm (verstelbaar) 825 / 865

invoerhoogte in mm 425

rek afmetingen in mm 500 x 500 / 600 x 400

maximale capaciteit per uur in rekken 40

programmaduur in seconden 90 / 180 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 0,5

naspoeltemperatuur in °C 82

geluidsniveau in dB (A) 60,5

gewicht in kg 60

inhoud wastank in liters 10,6

waterverbruik in liters per wasbeurt 2

B-00-07

C-01-07

P-18-12
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VAATWASMACHINES DOORSCHUIVER

1 X REK 500 X 500 MM
SPECIFICATIES AMX AMXX AUP

basis Hobart specificaties

geïsoleerde kap

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm) -

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) - -

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering) - -

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat - -

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen - -

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 711 635 / 711 635 / 711

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815 742 / 815 742 / 815

hoogte in mm (verstelbaar) 1510 / 1995 1510 / 1995 1510 / 1995

invoerhoogte in mm 440 440 440

rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500 500 x 500

aantal rekken per wascyclus 1 1 1

maximale capaciteit per uur in rekken 60 70 70

waterverbruik in liters per wasbeurt 2 2 1,4

1 X REK 600 X 500 MM
SPECIFICATIES AMXXL AUPL

basis Hobart specificaties

geïsoleerde kap

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering) -

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat -

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen -

breedte in mm (zonder / met beugel) 735 / 811 735 / 811

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815 742 / 815

hoogte in mm (verstelbaar) 1610 / 2195 1610 / 2195

invoerhoogte in mm 540 540

rek afmetingen in mm 600 x 500 600 x 500

aantal rekken per wascyclus 1 1

maximale capaciteit per uur in rekken 70 70

waterverbruik in liters per wasbeurt 2 1,4

2 X REK 500 X 500 MM
SPECIFICATIES AMXT AUPT

basis Hobart specificaties

geïsoleerde kap

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm) -

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering) -

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat -

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen -

breedte in mm (zonder / met beugel) 1268 / 1344 1268 / 1344

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815 742 / 815

hoogte in mm (verstelbaar) 1510 / 1995 1510 / 1995

invoerhoogte in mm 440 440

rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

aantal rekken per wascyclus 2 2

maximale capaciteit per uur in rekken 120 140

waterverbruik in liters per wasbeurt 4 2,8
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VAATWASMACHINES DOORSCHUIVER

1 X REK 500 X 500 MM
TEKENING AMX AMXX AUP

1 X REK 600 X 500 MM
TEKENING AMXXL AUPL

2 X REK 500 X 500 MM
TEKENING AMXT AUPT
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AMX

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AMX-10B

met ingebouwde waterontharder AMXS-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXR-10B

met ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXRS-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 + RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007 en 1 x bestekbeker CB-8

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

wasemcondenssysteem (voor machine zonder energieterugwinning) Vapostop

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-040

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-515960-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding / energieterugwinning) 7,1 / - / 7,1 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 711

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815

hoogte in mm (gesloten / open kap)

invoerhoogte in mm 440

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken

programmaduur in seconden 60 / 90 / 180

waspompcapaciteit per minuut in liters 350

waspompcapaciteit per minuut in kW

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 63

gewicht in kg

inhoud wastank in liters 23

waterverbruik in liters per wasbeurt 2

1510 / 1995

6,2 / 6,2

60

0,7

110
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AMXX

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AMXX-10B

met ingebouwde waterontharder AMXXS-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXXR-10B

met ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXXRS-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm), vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 + RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

2 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007 en 1 x bestekbeker CB-8

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

wasemcondenssysteem (voor machine zonder energieterugwinning) Vapostop

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-040

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-515960-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding / energieterugwinning) 10,1 (3 x 25 A) / 16,3 (3 x 35 A) / 7,6 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 711

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815

hoogte in mm (gesloten / open kap)

invoerhoogte in mm 440

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken

programmaduur in seconden 52 / 75 / 180 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 600

waspompcapaciteit per minuut in kW

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 64

gewicht in kg

inhoud wastank in liters 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 2

1510 / 1995

70

12,4 / 6,2

1,1

120
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AUP

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AUP-10B

met ingebouwde waterontharder AUPS-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AUPR-10B

met ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AUPRS-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm), vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) + afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST + programma grondige reiniging (basic clean)

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering)

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

2 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007 en 1 x bestekbeker CB-8

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-056

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-515960-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding / energieterugwinning) 10,8 (3 x 25 A) / 17 (3 x 35 A) 

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 711

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815

hoogte in mm (gesloten / open kap)

invoerhoogte in mm 440

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken

programmaduur in seconden 52 / 70 / 170 / 180 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 1 x 600 + 1 x 350

waspompcapaciteit per minuut in kW

naspoeltemperatuur in °C 75

geluidsniveau in dB 66

gewicht in kg

inhoud wastank in liters 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 1,4

140

1510 / 1995

70

1 x 1,1 + 1 x 0,7

12,4 / 6,2
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AMXXL

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AMXXL-10B

met ingebouwde waterontharder AMXXLS-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXXLR-10B

met ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXXLRS-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm), vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) + afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 + RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek C0107 en 1 x plateaurek T0609

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

wasemcondenssysteem (voor machine zonder energieterugwinning) Vapostop

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-051

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-539553-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek 600 x 500 mm P-XL

plateaurek 600 x 500 mm T-XL

universeelrek 600 x 500 mm B-XL

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding / energieterugwinning) 10,1 (3 x 25 A) / 16,3 (3 x 35 A) / 7,6 (3 x 16 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning

breedte in mm (zonder / met beugel) 735 / 811

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 882

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1610 / 2195

invoerhoogte in mm 540

rek afmetingen in mm 600 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 70

programmaduur in seconden 52 / 75 / 180 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 600

waspompcapaciteit per minuut in kW 1,1

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 64

gewicht in kg 130

inhoud wastank in liters 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 2

12,4 / 6,2
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AUPL

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AUPL-10B

met ingebouwde waterontharder AUPLS-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AUPLR-10B

met ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AUPLRS-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm), vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) + afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST + programma grondige reiniging (basic clean)

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering)

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek C0107 en 1 x plateaurek T0609

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-051

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-539553-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek 600 x 500 mm P-XL

plateaurek 600 x 500 mm T-XL

universeelrek 600 x 500 mm B-XL

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 10,8 (3 x 25 A) / 17 (3 x 35 A)

ingebouwde boiler in kW

breedte in mm (zonder / met beugel) 735 / 811

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 882

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1610 / 2195

invoerhoogte in mm 540

rek afmetingen in mm 600 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 70

programmaduur in seconden 52 / 70 / 170 / 180 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 1 x 600 + 1 x 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 1 x 1,1 + 1 x 0,7

naspoeltemperatuur in °C 75

geluidsniveau in dB 66

gewicht in kg 150

inhoud wastank in liters 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 1,4

12,4
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AMXT

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AMXT-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AMXTR-10B

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

wastank uit één geheel met afgeronde hoeken + vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

fijnfiltersysteem GENIUS X2 + RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

wasprogramma grondige reiniging (basic clean)

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

4 x bordenrek P1812 en 1 x universeelrek C0107

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SD-H

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-042

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-515991-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding / energieterugwinning) 12,5 (3 x 20 A) / 19,4 (3 x 35 A) / 12,5 (3 x 20 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 12,4 / 6,2

breedte in mm (zonder / met beugel) 1268 / 1344

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1510 / 1995

invoerhoogte in mm 440

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 120

programmaduur in seconden 60 / 90 / 180

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 0,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 67

gewicht in kg 180

inhoud wastank in liters 40

waterverbruik in liters per wasbeurt 4
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VAATWASMACHINE - DOORSCHUIVER AUPT

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder AUPT-10B

zonder ingebouwde waterontharder + energieterugwinning AUPTR-10B 

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm), vuilsensor

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) + afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST + programma grondige reiniging (basic clean)

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering)

STEAM WASHING reduceert voorweken zwaar vervuilde vaat

POWER PLUS tweede waspomp (hoge druk) voor gereedschappen

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

4 x bordenrek P1812 en 1 x universeelrek C0107

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

automatische kaplift, inclusief achterplaat SEF-14-041

spatscherm zijkant tbv hoekopstelling linkerzijde / rechterzijde ML71726 / 00-886523-005

rvs achterplaat tbv eilandopstelling 01-515991-001

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 18,7 (3 x 32 A) / 23,5 (3 x 40 A)

ingebouwde boiler in kW 12,4 / 6,2

breedte in mm (zonder / met beugel) 1268 / 1344

diepte in mm (zonder / met beugel) 742 / 815

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1510 / 1995

invoerhoogte in mm 440

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 140

programmaduur in seconden 52 / 70 / 170 / 180 / continu

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 600 + 2 x 350

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 1,1 + 2 x 0,7

naspoeltemperatuur in °C 75

geluidsniveau in dB 68

gewicht in kg 220

inhoud wastank in liters 80

waterverbruik in liters per wasbeurt 2,8
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TWO LEVEL WASHER

1 X REK 500 X 500 MM
SPECIFICATIES TLW

basis Hobart specificaties

geïsoleerde kap

ruimte besparend

dubbele capaciteit

PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering) -

POWER PLUS (tweede waspomp) -

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 713

diepte in mm (deur open / deur dicht) 915 / 995

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1510 / 1995

invoerhoogte in mm (boven / onder) 440 / 235

rek afmetingen in mm 500 x 500

aantal rekken per wascyclus 2

maximale capaciteit per uur in rekken 120

waterverbruik in liters per wasbeurt (boven / onder) 2 / 2,5

TEKENING TLW
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VAATWASMACHINE - TWO LEVEL WASHER

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder TLW-10A

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)

dubbele capaciteit

ruimtebesparend

Genius-X2 fijnfiltersysteem

"Clip in" gecombineerde verstoppingsvrije was-/naspoelarmen

2x naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) + afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

Visiotronic bedieningspaneel met tiptoetsen en display met 'status' indicatie

digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater

USB interface tbv HACCP rapportages

RVS tankafdekzeef + zeefindicatiesensor

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST + programma grondige reiniging (basic clean)

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

1 x bordenrek P1812, 1 x universeelrek B0007, 1 x bestekbeker 01246175001 

toegang tot WASHSMART app

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SE-H

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

bordenrek P-18-12

universeelrek met grove mazen B-00-07

universeelrek met fijne mazen C-01-07

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 10,4 (3 x 16 A) / 13,6 (3 x 25 A)

ingebouwde boiler in kW 9,1

breedte in mm (zonder / met beugel) 635 / 713

diepte in mm (deur open / deur dicht) 915 / 995

hoogte in mm (gesloten / open kap) 1510 / 1995

invoerhoogte in mm (boven / onder) 440 / 235

rek afmetingen in mm 500 x 500

maximale capaciteit per uur in rekken 120

programmaduur in seconden 60 / 90 / 180 / speciale programma's

waspompcapaciteit per minuut in liters 490

waspompcapaciteit per minuut in kW 1,2

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 70

gewicht in kg 160

inhoud wastank in liters 30

waterverbruik in liters per wasbeurt (boven / onder) 2 / 2,5
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINES

REK 600 X 760 MM
SPECIFICATIES UXA UPA

basis Hobart specificaties

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX zijwassysteem (3 x meer capaciteit) -

PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel voor zeer vervuilde gereedschappen -

beladingswijze voorlader voorlader

breedte in mm 780 840

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335 945 / 1335

hoogte in mm (verstelbaar) 1984 / 2417 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860 860

rek afmetingen in mm 760 x 600 760 x 600

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30 24

waterverbruik in liters per wasbeurt 4,5 8

REK 1240 X 700 MM (VOORLADER)
SPECIFICATIES UXTA UPTA

basis Hobart specificaties

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) -

PREMAX zijwassysteem (3 x meer capaciteit) -

PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel voor zeer vervuilde gereedschappen -

beladingswijze voorlader voorlader

breedte in mm 1375 1435

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335 945 / 1335

hoogte in mm (verstelbaar) 1984 / 2417 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860 860

rek afmetingen in mm 1240 x 700 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30 24

waterverbruik in liters per wasbeurt 8 14

REK 1240 X 700 MM (DOORSCHUIVER)
SPECIFICATIES UXTHA UXTLHA

basis Hobart specificaties

PREMAX vaatwastechnologie (geoptimaliseerde temperatuurinstellingen) - -

PREMAX zijwassysteem (3 x meer capaciteit) - -

PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel voor zeer vervuilde gereedschappen - -

beladingswijze doorschuif doorschuif

breedte in mm 1447 1447

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 936 936

hoogte in mm (verstelbaar) 1732 / 2400 1984 / 2900

invoerhoogte in mm 620 880

rek afmetingen in mm 1240 x 700 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30 30

waterverbruik in liters per wasbeurt 8 8
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINES

REK 600 X 760 MM
SPECIFICATIES UXA UPA

REK 1240 X 700 MM (VOORLADER)
SPECIFICATIES UXTA UPTA

REK 1240 X 700 MM (DOORSCHUIVER)
SPECIFICATIES UXTHA
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UXA

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder UXA

met ingebouwde waterontharder UXA-S

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

vuilsensor 

RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)

clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)

fijnfiltersysteem GENIUS X2

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

1 x universeelrek 01-510508-1

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SD-H

energieterugwinning uit afvalwater UX23

energieterugwinning uit restdampen (alleen voor UXA) UX14

energieterugwinning uit restdampen (alleen voor UXA-S) UX15

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (600 x 760) 01-510508-1

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 12,6 (3 x 20 A) / 15,6 (3 x 35 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 12,3 / 6,15

breedte in mm 780

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335

hoogte in mm (gesloten / geopende deur) 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860

rek afmetingen in mm 760 x 600

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30

programmaduur in seconden 120 / 240 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 65

gewicht in kg 200

inhoud wastank in liters 80

waterverbruik in liters per wasbeurt 4,5
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UPA

UITVOERING

zonder ingebouwde waterontharder UPA

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

fijnfiltersysteem GENIUS X2 en RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) - afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

vuilsensor 

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)

clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

PREMAX zijwassysteem (3 x meer capaciteit)

PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel voor zeer vervuilde gereedschappen

1 x universeelrek 01-510508-1

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

energieterugwinning uit afvalwater UX23

energieterugwinning uit restdampen UX17

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (600 x 760) 01-510508-1

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 15,4 (3 x 25 A) / 18,5 (3 x 35 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 15/Sep

breedte in mm 840

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335

hoogte in mm (gesloten / geopende deur) 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860

rek afmetingen in mm 760 x 600

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 24

programmaduur in seconden 150 / 280 / 400 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 65

gewicht in kg 205

inhoud wastank in liters 80

waterverbruik in liters per wasbeurt 8
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UXTA

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder UXTA

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

vuilsensor

RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)

clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)

fijnfiltersysteem GENIUS X2

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

1 x universeelrek 323741

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SD-H

energieterugwinning uit afvalwater UX11

energieterugwinning uit restdampen UX20

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (700 x 1240) 323741

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 15,7 (3 x 35 A) / 21,6 (3 x 50 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 15 / 9

breedte in mm 1375

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335

hoogte in mm (gesloten / geopende deur) 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860

rek afmetingen in mm 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30

programmaduur in seconden 120 / 240 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 67

gewicht in kg 300

inhoud wastank in liters 130

waterverbruik in liters per wasbeurt 8
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UPTA

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder UPTA

STANDAARD UITVOERING

inwendig + uitwendig roestvaststaal + wastank uit één geheel met ronde hoeken

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

fijnfiltersysteem GENIUS X2 en RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk) - afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

vuilsensor

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)

clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)

uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

PREMAX zijwassysteem (3 x meer capaciteit)

PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel voor zeer vervuilde gereedschappen

1 x universeelrek 323741

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SD-H

energieterugwinning uit afvalwater UX11

energieterugwinning uit restdampen UX20

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (700 x 1240) 323741

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (koud water voeding) 24,5 (3 x 50 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 18/Dec

breedte in mm 1435

diepte in mm (gesloten / geopende deur) 945 / 1335

hoogte in mm (gesloten / geopende deur) 1984 / 2417

invoerhoogte in mm 860

rek afmetingen in mm 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 24

programmaduur in seconden 150 / 280 / 400 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 67

gewicht in kg 305

inhoud wastank in liters 130

waterverbruik in liters per wasbeurt 14
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UXTHA

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder UXTHA

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

clip-in wasarmen

RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie)

vuilsensor

fijnfiltersysteem GENIUS X2

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

uitgebalanceerde kap met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

1 x universeelrek 01-539990-001

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

separate waterontharder SD-H

energieterugwinning uit afvalwater UX13

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (700 x 1240) op wielen 01-539990-001

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 15,7 (3 x 35 A) / 21,6 (3 x 50 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 15/Sep

breedte in mm 1447

diepte in mm 936

hoogte in mm (gesloten / geopende kap) 1732 / 2400

invoerhoogte in mm 620

rek afmetingen in mm 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30

programmaduur in seconden 120 / 240 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 68

gewicht in kg 364

inhoud wastank in liters 130

waterverbruik in liters per wasbeurt 8
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GEREEDSCHAPPENWASMACHINE UXTLHA

UITVOERING CODE

zonder ingebouwde waterontharder UXTLHA

STANDAARD UITVOERING

inwendig en uitwendig roestvaststaal 

warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand 

turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)

vuilsensor

RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor

naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)

afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)

hoge druk waspomp

veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)

1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)

clip-in wasarmen (uitneembaar zonder gereedschap)

fijnfiltersysteem GENIUS X2

ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

uitgebalanceerde kap met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar

1 x universeelrek 01-539990-001

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen -

serviceprogramma Check + Maintain (2 jaar & uitbreiding naar 2 jaar garantie) -

energieterugwinning uit afvalwater UX13

separate waterontharder SD-H

hygiëne tabletten, per pot van 15 stuks 897954

roestvaststalen rek voor 6 spuitzakken 323638

roestvaststalen pennenrek (568 x 625) 323753

roestvaststalen houder voor 8 bakplaten (568 x 625) 323637

roestvaststalen afdekrek (568 x 665) 323777

roestvaststalen rooster (600 x 700) 323796

roestvaststalen universeel rek (700 x 1240) op wielen 01-539990-001

TECHNISCHE GEGEVENS

stroomsoort 400/50/3

geïnstalleerd vermogen in kW (warm / koud water voeding) 15,7 (3 x 35 A) / 21,6 (3 x 50 A)

ingebouwde boiler in kW / met energieterugwinning 15/Sep

breedte in mm 1447

diepte in mm 936

hoogte in mm (gesloten / geopende kap) 1984 / 2900

invoerhoogte in mm 880

rek afmetingen in mm 1240 x 700

maximale capaciteit per uur in wasbeurten 30

programmaduur in seconden 120 / 240 / 360 / continue

waspompcapaciteit per minuut in liters 2 x 1150

waspompcapaciteit per minuut in kW 2 x 2,7

naspoeltemperatuur in °C 85

geluidsniveau in dB 68

gewicht in kg 415

inhoud wastank in liters 130

waterverbruik in liters per wasbeurt 8
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WATERONTHARDERS SE-H

UITVOERING CODE

met enkele harskern SE-H

STANDAARD UITVOERING

wielen

automatisch regenereren

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

serviceprogramma Check + Maintain (mits samen met vaatwasmachine) -

by pass IS3

TECHNISCHE GEGEVENS

elektrische aansluiting 230/50/1

geïnstalleerd vermogen in kW 0,03

breedte in mm 230

diepte in mm 400

hoogte in mm 572

besturing tijd

regeneratie waterverbruik in liters 55

regeneratie zoutverbruik in kg

regenereertijd in minuten (hard water tijdens regeneratie) 30

regenereren (zonder onderbreking leveren zacht water door dubbel patroon) -

geschikt voor voorlader vaatwasmachine

geschikt voor doorschuif vaatwasmachine

geschikt voor gereedschappenwasmachine

geschikt voor krattenwasmachine -

geschikt voor rekkentransportvaatwasmachine -

geschikt voor transportbandvaatwasmachine -

capaciteit in liters per dag bij 6°dH 1300

capaciteit in liters per dag bij 8°dH 1000

capaciteit in liters per dag bij 10°dH 800

capaciteit in liters per dag bij 16°dH 500

watertemperatuur maximaal in °C

waterdruk in bar

wateraansluiting

harsinhoud in liter 4

inhoud zout in kg 10

aansluitset IS1: 1 x RVS flexibele slang (1500 mm)

0,5

65

>2 en <6

3/4"
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WATERONTHARDERS SD-H

UITVOERING CODE

met dubbele harskern SD-H

STANDAARD UITVOERING

wielen

automatisch regenereren

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

serviceprogramma Check + Maintain (mits samen met vaatwasmachine) -

by pass IS3

INSTELSCHIJF (JUISTE SCHIJF OPGEVEN BIJ BESTELLING) CODE MEERPRIJS

bij waterhardheid <8°dH DISC 2 geen 

bij waterhardheid 8-11°dH DISC 3 standaard

bij waterhardheid 12-14°dH DISC 4 geen 

bij waterhardheid 15-22°dH DISC 5 geen 

bij waterhardheid 23-25°dH DISC 6 geen 

bij waterhardheid 26-29°dH DISC 7 geen 

TECHNISCHE GEGEVENS

elektrische aansluiting -

geïnstalleerd vermogen in kW -

breedte in mm 360

diepte in mm 360

hoogte in mm 585

besturing volume

regeneratie waterverbruik in liters 35

regeneratie zoutverbruik in kg

regenereertijd in minuten (hard water tijdens regeneratie) -

regenereren (zonder onderbreking leveren zacht water door dubbel patroon)

geschikt voor voorlader vaatwasmachine

geschikt voor doorschuif vaatwasmachine

geschikt voor gereedschappenwasmachine

geschikt voor krattenwasmachine

geschikt voor rekkentransportvaatwasmachine

geschikt voor transportbandvaatwasmachine

capaciteit in liters per dag bij 6°dH 1400

capaciteit in liters per dag bij 8°dH 1100

capaciteit in liters per dag bij 10°dH 850

capaciteit in liters per dag bij 16°dH 550

watertemperatuur maximaal in °C

waterdruk in bar

wateraansluiting

harsinhoud in liter 2 x 4,5

inhoud zout in kg 20

aansluitset IS2: 1 x RVS flexibele slang (1500 mm) + manometer + terugslagklep

0,5

65

>2 en <6

3/4"
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OSMOSE INSTALLATIES RO-I voor GC en GCP

UITVOERING CODE

lade uitvoering voor glazenwasmachine met rek 400 x 400 mm

STANDAARD UITVOERING

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

handmatig poleren van glazen of bestek is verleden tijd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

lage operationele kosten

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

af fabriek gemonteerd onder de betreffende glazenwasmachine

deze osmose installatie wordt uitsluitend geleverd in combinatie met de modellen

GC

GCP

MEERPRIJZEN CODE

1 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-101

4 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-104

TECHNISCHE GEGEVENS

vrijstaande versie -

onderbouw versie, in lade van 120 mm hoog

capaciteit in liters per minuut / uur / dag bij 15 °C 2 / 120 / 140

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 5 / 35

waterdruk in bar >1 en <6

doorstroomsnelheid in liters per minuut >5

waterhardheid in dH <35

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 460

diepte in mm (lade dicht / lade open) 567 / 677

hoogte in mm 120

gewicht in kg 20

elektrische aansluiting 230/50/1 (10 A)

geluidsniveau in dB 55

Pagina 38



OSMOSE INSTALLATIES RO-I voor GXC en GPC

UITVOERING CODE

lade uitvoering voor glazenwasmachine met rek 500 x 500 mm

STANDAARD UITVOERING

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

handmatig poleren van glazen of bestek is verleden tijd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

lage operationele kosten

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

af fabriek gemonteerd onder de glazenwasmachine

Deze osmose installatie wordt uitsluitend geleverd in combinatie met GXC en GPC

MEERPRIJZEN CODE

1 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-101

4 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-104

TECHNISCHE GEGEVENS

vrijstaande versie -

onderbouw versie, in lade van 120 mm hoog

capaciteit in liters per minuut / uur / dag bij 15 °C 2 / 120 / 140

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 5 / 35

waterdruk in bar >1 en <6

doorstroomsnelheid in liters per minuut >5

waterhardheid in dH <35

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 600

diepte in mm (lade dicht / lade open) 567 / 677

hoogte in mm 120

gewicht in kg 20

elektrische aansluiting 230/50/1 (10 A)

geluidsniveau in dB 55
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OSMOSE INSTALLATIES RO-S

UITVOERING CODE

vrijstaande uitvoering RO-S

STANDAARD UITVOERING

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

handmatig poleren van glazen of bestek is verleden tijd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

lage operationele kosten

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

elektronisch display

inclusief by pass voor service werkzaamheden

kan ook liggend worden geplaatst

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

onderhoud i.c.m. machine

1 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-101

4 x carbon pre-filter filterpatroon voor vervanging 01-294225-104

12 liter buffervat BVA-12

TECHNISCHE GEGEVENS

vrijstaande versie

onderbouw versie, in lade van 120 mm hoog -

capaciteit in liters per minuut / uur / dag bij 15 °C  2 / 120 /240

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 5 / 35

waterdruk in bar >1 en <6

doorstroomsnelheid in liters per minuut >5

waterhardheid in dH <35

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 156

diepte in mm (inclusief patroon) 565

hoogte in mm 459

gewicht in kg 20

elektrische aansluiting 230/50/1 (10 A)

geluidsniveau in dB 55

Extra afvoer is nodig
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OSMOSE INSTALLATIES RO-C

UITVOERING CODE

vrijstaande uitvoering RO-C

STANDAARD UITVOERING

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

handmatig poleren van glazen of bestek is verleden tijd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

lage operationele kosten

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

onderhoud i.c.m. machine

25 liter buffer tank voor vergroting van capaciteit 01-294217-001

140 liter buffer tank voor vergroting van capaciteit 01-294218-001

bypass 01-294214-001

reinigingsmiddel, per stuk 01-294214-103

carbonfilter 01-294214-201

TECHNISCHE GEGEVENS

vrijstaande versie

niveauregeling

drukpomp

onderbouw versie, in lade van 120 mm hoog -

capaciteit in liters per minuut / uur / dag bij 15 °C 5,2 / 280 / 800

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 2 / 30 

waterdruk in bar >2 en <10

doorstroomsnelheid in liters per minuut >10

waterhardheid in dH <20

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 225

diepte in mm (lade dicht / lade open) 395

hoogte in mm 466

gewicht in kg 33

elektrische aansluiting 230/50/1 (10 A)

geluidsniveau in dB <60
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WATERFILTERS STAR-PD

UITVOERING CODE

waterfilter met gedeeltelijke demineralisatie STAR-PD

STANDAARD UITVOERING

geleverd met 1 rvs aansluitslang (2000 mm, 3/4")

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

geen elektrische aansluiting benodigd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

aansluiting mogelijk voor koud en warm water

horizontale of verticale installatie mogelijk

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

extra filterpatroon 1008575

slangbevestiging op deksel drukbehuizing met boog naar beneden 315648

extra rvs aansluitslang 2000mm, 3/4" 895440-5

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in liters bij 10°dH 13000

maximale doorstroomsnelheid in liters per uur 300

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 4 / 60

waterdruk in bar >2 en <6

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 288

diepte in mm 255 + 130

hoogte in mm 550

gewicht in kg droog / nat 18 / 24
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WATERFILTERS STAR-FD

UITVOERING CODE

waterfilter met volledige demineralisatie STAR-FD

STANDAARD UITVOERING

geleverd met 1 rvs aansluitslang (2000 mm, 3/4")

vermindert de hoeveelheid mineralen in het water

geen elektrische aansluiting benodigd

hoge capaciteit

compacte afmetingen

aansluiting mogelijk voor koud en warm water

horizontale of verticale installatie mogelijk

wasmachinekraan met beluchter en terugslagklep benodigd

MEERPRIJZEN CODE

plaatsen + inregelen (mits samen met vaatwasmachine) -

extra filterpatroon 1008586

slangbevestiging op deksel drukbehuizing met boog naar beneden 315648

extra rvs aansluitslang 2000mm, 3/4" 895440-5

TECHNISCHE GEGEVENS

capaciteit in liters bij 10°dH 5400

maximale doorstroomsnelheid in liters per uur 300

watertemperatuur minimaal / maximaal in °C 4 / 60

waterdruk in bar >2 en <6

wateraansluiting 3/4"

breedte in mm 288

diepte in mm 255 + 130

hoogte in mm 550

gewicht in kg droog / nat 18 / 24
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REKKEN

REKKEN BLZ

glazenwasmachines (gecoate draden) 45

glazenwasmachines (kunststof met vakverdeling) 46

vaatwasmachines 47

gereedschappenwasmachines 48

Pagina 44



REKKEN GLAZENWASMACHINES (GECOATE DRADEN)

REKKEN 400 X 400 MM CODE

vlakke uitvoering 371450-83

schuine waspositie (4 rijen) 371450-84

bistrorek (helft vlak / helft voor bordjes)  geen afbeelding beschikbaar 897951

schuine waspositie (alleen voor GCPA) 01-294450-001

met activatie droger

REKKEN 500 X 500 MM CODE

schuine waspositie (3 rijen) 01-539039-001

schuine waspositie (4 rijen) 303171
schuine waspositie (5 rijen) 378814
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REKKEN GLAZENWASMACHINES (KUNSTSTOF)

VAKVERDELING WASPOSITIE AFM. (BELADINGSHOOGTE) CODE

 9 x vak 146 x 146 schuin 500 x 500 x 70 S-09-07
 9 x vak 146 x 146 schuin 500 x 500 x 110 S-09-11

 9 x vak 146 x 146 schuin 500 x 500 x 160 S-09-16

 9 x vak 146 x 146 recht 500 x 500 x 70 F-09-07

 9 x vak 146 x 146 recht 500 x 500 x 110 F-09-11

 9 x vak 146 x 146 recht 500 x 500 x 160 F-09-16

16 x vak 113 x 113 schuin 500 x 500 x 70 S-16-07

16 x vak 113 x 113 schuin 500 x 500 x 110 S-16-11

16 x vak 113 x 113 schuin 500 x 500 x 160 S-16-16

16 x vak 113 x 113 recht 500 x 500 x 70 F-16-07

16 x vak 113 x 113 recht 500 x 500 x 110 F-16-11

16 x vak 113 x 113 recht 500 x 500 x 160 F-16-16

16 x vak 113 x 113 recht 500 x 500 x 210 F-16-21

16 x vak 113 x 113 recht 500 x 500 x 260 F-16-26

20 x vak 113 x 88 schuin 500 x 500 x 110 S-20-11

20 x vak 113 x 88 schuin 500 x 500 x 160 S-20-16

20 x vak 113 x 88 schuin 500 x 500 x 210 S-20-21

20 x vak 113 x 88 schuin 500 x 500 x 260 S-20-26

24 x vak 113 x 73 schuin 500 x 500 x 210 S-24-21

24 x vak 113 x 73 schuin 500 x 500 x 260 S-24-26

25 x vak 88 x 88 schuin 500 x 500 x 70 S-25-07

25 x vak 88 x 88 schuin 500 x 500 x 110 S-25-11

25 x vak 88 x 88 recht 500 x 500 x 70 F-25-07

25 x vak 88 x 88 recht 500 x 500 x 110 F-25-11

25 x vak 88 x 88 recht 500 x 500 x 160 F-25-16

25 x vak 88 x 88 recht 500 x 500 x 210 F-25-21

25 x vak 88 x 88 recht 500 x 500 x 260 F-25-26

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 110 S-30-11

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 160 S-30-16

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 210 S-30-21

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 110 S-35-11

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 160 S-35-16

30 x vak 88 x 73 schuin 500 x 500 x 210 S-35-21

36 x vak 73 x 73 recht 500 x 500 x 70 F-36-07

36 x vak 73 x 73 recht 500 x 500 x 110 F-36-11

36 x vak 73 x 73 recht 500 x 500 x 160 F-36-16

36 x vak 73 x 73 recht 500 x 500 x 210 F-36-21

36 x vak 73 x 73 recht 500 x 500 x 260 F-36-26

42 x vak 73 x 63 schuin 500 x 500 x 110 S-42-11

42 x vak 73 x 63 schuin 500 x 500 x 160 S-42-16

42 x vak 73 x 63 schuin 500 x 500 x 210 S-42-21

49 x vak 63 x 63 recht 500 x 500 x 70 F-49-07

49 x vak 63 x 63 recht 500 x 500 x 110 F-49-11

49 x vak 63 x 63 recht 500 x 500 x 160 F-49-16

49 x vak 63 x 63 recht 500 x 500 x 210 F-49-21
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REKKEN VAATWASMACHINES

STANDAARD AFMETINGEN CODE

bordenrek 18 of 12 borden 500 x 500 P-18-12

bordenrek open 500 x 500 P15

plateaurek voor 7 plateaus (>470 mm) 500 x 500 T-06-09

universeelrek met grove mazen 500 x 500 B-00-07

universeelrek met grove mazen 500 x 500 B-00-11

universeelrek met grove mazen 500 x 500 B-00-16

universeelrek met fijne mazen 500 x 500 C-01-07

inzetrekrek voor hellende positie 470 x 470 694497

afdekzeef voor lichte materialen 432 x 432 01-537296-001

BESTEK AFMETINGEN CODE

bestekbeker 1 vaks (circa 20 x bestek) 90 x 90 CB1

bestekmand 4 vaks (circa 80 x bestek) 180 x 180 01-246175-001

bestekmand 8 vaks (circa 160 x bestek) 180 x 450 CB8

SPECIAAL VOOR L MACHINES AFMETINGEN CODE

bordenrek 600 x 500 P-XL

plateaurek 600 x 500 T-XL

universeelrek 600 x 500 B-XL

rvs rooster voor wassen zonder wasrek 655 x 530  geen afbeelding beschikbaar 01-243329-1
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REKKEN GEREEDSCHAPPENWASMACHINES

UITVOERING CODE

rvs rek voor 6 spuitzakken 323638

568 x 372 x 490 mm

rvs pennenrek 323753

568 x 625 mm

rvs houder voor 8 bakplaten 323637

568 x 625 mm

rvs afdekrek 323777

568 x 665

rvs universeel rek 01-510508-1

voor UXA - UPA - ECOMAX 702

600 x 760

rvs rooster 323796

voor UXA - UPA - ECOMAX 702

600 x 700

rvs universeel rek 323741

voor UXTA - UPTA

1240 x 700

rvs universeel rek op wielen 01-539990-001

voor UXTHA - UXTLHA

1240 x 700
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TAFELWERK
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AANVOERTAFELS - DOORSCHUIVERS

AANVOERTAFELS MET SPOELBAK EN SPATPLAAT

742 mm diep 

diep getrokken spoelbak van 500 x 400 x 250 mm (b x d x h) 

afvoerplug

korvengeleidingsprofiel 

tafel is aan te sluiten aan de linkerzijde of aan de voorzijde van de machine

aflopende afvoer naar de machine

blad gemaakt van 1 mm dik roestvaststaal

standaard voorzien van 2 gaten voor een handdouche-/mengkraancombinatie

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

 700 mm voor 1 rek open 01-512511-001

 700 mm voor 1 rek met legbord 01-512511-001 + ML77052

1200 mm voor 2 rekken open 01-512511-002

1200 mm voor 2 rekken met legbord 01-512511-002 + ML77054

1700 mm voor 3 rekken open 01-512511-003

1700 mm voor 3 rekken met legbord 01-512511-003 + ML77056

AANVOERTAFELS MET SPOELBAK EN SPATPLAAT

742 mm diep 

diep getrokken spoelbak van 500 x 400 x 250 mm (b x d x h) 

afvoerplug

korvengeleidingsprofiel 

tafel is aan te sluiten aan de rechterzijde of aan de voorzijde van de machine

aflopende afvoer naar de machine

blad gemaakt van 1 mm dik roestvaststaal

standaard voorzien van 2 gaten voor een handdouche-/mengkraancombinatie

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

 700 mm voor 1 rek open 01-512502-001

 700 mm voor 1 rek met legbord 01-512502-001 + ML77052

1200 mm voor 2 rekken open 01-512502-002

1200 mm voor 2 rekken met legbord 01-512502-002 + ML77054

1700 mm voor 3 rekken open 01-512502-003

1700 mm voor 3 rekken met legbord 01-512502-003 + ML77056

KRANEN CODE

handdouche-/mengkraan combinatie (2 gats) B113

handdouche-/mengkraan combinatie (1 gats) B113-1

steun voor handdouche-/mengkraan bij vrijstaande opstelling KF-00000-20060
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UITVOERTAFELS - DOORSCHUIVERS

UITVOERTAFELS MET SPATPLAAT

742 mm diep 

korvengeleidingsprofiel 

tafel is aan te sluiten aan de linkerzijde of aan de voorzijde van de machine

aflopende afvoer naar de machine

blad gemaakt van 1 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

 700 mm voor 1 rek open 01-512514-001

 700 mm voor 1 rek met legbord 01-512514-001 + ML77052

1200 mm voor 2 rekken open 01-512514-002

1200 mm voor 2 rekken met legbord 01-512514-002 + ML77054

1700 mm voor 3 rekken open 01-512514-003

1700 mm voor 3 rekken met legbord 01-512514-003 + ML77056

UITVOERTAFELS MET SPATPLAAT

742 mm diep 

korvengeleidingsprofiel 

tafel is aan te sluiten aan de rechterzijde of aan de voorzijde van de machine

aflopende afvoer naar de machine

blad gemaakt van 1 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

 700 mm voor 1 rek open 01-512505-001

 700 mm voor 1 rek met legbord 01-512505-001 + ML77052

1200 mm voor 2 rekken open 01-512505-002

1200 mm voor 2 rekken met legbord 01-512505-002 + ML77054

1700 mm voor 3 rekken open 01-512505-003

1700 mm voor 3 rekken met legbord 01-512505-003 + ML77056

UITVOERTAFELS ZONDER SPATPLAAT

635 mm diep 

korvengeleidingsprofiel 

tafel is aan te sluiten aan de linkerzijde of aan de voorzijde van de machine

aflopende afvoer naar de machine

blad gemaakt van 1 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

 700 mm voor 1 rek open 01-512508-001

 700 mm voor 1 rek met legbord 01-512508-001 + ML77052

1200 mm voor 2 rekken open 01-512508-002

1200 mm voor 2 rekken met legbord 01-512508-002 + ML77054

1700 mm voor 3 rekken open 01-512508-003

1700 mm voor 3 rekken met legbord 01-512508-003 + ML77056
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SORTEERTAFELS - DOORSCHUIVERS

SORTEERTAFEL MET VOLLEDIG GESLOTEN ONDERSTEL

1200 mm diep (1250 mm diep inclusief aansluitprofiel)

met korvengeleidingsprofiel voor aansluiting op de aanvoertafel of verbindingstafel

tafel aan te sluiten aan de linkerzijde van de machine 

blad gemaakt van 1,5 mm dik roestvaststaal 

blad voorzien van twee afvoeren van 1,5"

blad voorzien van gestanste afvoer kanalen

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

1600 mm open ML77159

1600 mm met legbord ML77159 + ML77064

2100 mm open ML77160

2100 mm met 2 legborden ML77160 + ML77065

2600 mm open ML77161

2600 mm met 2 legborden ML77161 + ML77066

SORTEERTAFEL MET VOLLEDIG GESLOTEN ONDERSTEL

1200 mm diep (1250 mm diep inclusief aansluitprofiel)

met korvengeleidingsprofiel voor aansluiting op de aanvoertafel of verbindingstafel

tafel aan te sluiten aan de rechterzijde van de machine 

blad gemaakt van 1,5 mm dik roestvaststaal 

blad voorzien van twee afvoeren van 1,5"

blad voorzien van gestanste afvoer kanalen

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

1600 mm open ML77162

1600 mm met legbord ML77162 + ML77064

2100 mm open ML77163

2100 mm met 2 legborden ML77163 + ML77065

2600 mm open ML77164

2600 mm met 2 legborden ML77164 + ML77066

SPATPLAAT RVS VOOR ACHTER SORTEERTAFEL EN TUSSENTAFEL CODE

2250 mm rechts naar links COV-SPATPL-RL

2250 mm links naar rechts COV-SPATPL-LR

REKKENSTANDAARD MET AFVOER CODE

1600 mm ML77178

2100 mm ML77179

2600 mm ML77180
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OVERIGE TAFELS - DOORSCHUIVERS

HOEKTAFEL

open onderbouw

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten

voorzien van kunststof stelvoeten

AFMETINGEN CODE

 700 x 700 x 900 mm ML77085

REKKENOPSLAGFRAME

open onderbouw

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten

voorzien van kunststof stelvoeten

GESCHIKT VOOR CODE

4 rekken ML106476

TUSSENTAFEL ZONDER SPOELBAK

2 zijden korvengeleidingsprofiel

2 zijden aansluitprofiel

voorzien van kunststof stelvoeten

AFMETINGEN CODE

1000 x 635 x 900 mm ML77172

TUSSENTAFEL MET SPOELBAK

1000 x 635 x 900 mm

spoelbak 500 x 400 x 250 mm (inclusief afvoerplug)

2 zijden korvengeleidingsprofiel

2 zijden aansluitprofiel

voorzien van kunststof stelvoeten

zonder gaten voor handdouche-/mengkraan combinatie

AFMETINGEN CODE

werkrichting van links naar rechts ML77170

werkrichting van rechts naar links ML77171

spatplaat voor handdouche-/mengkraancombinatie ML77093
handdouche-/mengkraan combinatie (2 gats) B113
handdouche-/mengkraan combinatie (1 gats) B113-1

steun voor handdouche-/mengkraan bij vrijstaande opstelling KF-00000-20060

rooster ML77032
legbord ML77059
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OVERIGE TAFELS - DOORSCHUIVERS

ROLLENTAFEL

250 mm vlak, daarna rollen

rollen uitneembaar

bodem op afschot naar afvoer

geschikt i.c.m. de ASR

AFMETINGEN CODE

1200 x 635 x 900 - rechts van machine RF1200-RL

1700 x 635 x 900 - rechts van machine RF1700-RL

2200 x 635 x 900 - rechts van machine RF2200-RL

AFMETINGEN WERKRICHTING LINKS/RECHTS CODE

1200 x 635 x 900 - links van machine RF1200-LR

1700 x 635 x 900 - links van machine RF1700-LR

2200 x 635 x 900 - links van machine RF2200-LR
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ACCESSOIRES

REKKENWANDSCHAP

afmetingen 470 x 232 mm (d x h)

afvoergoot aan beide zijden gesloten en met vaste afvoer

voor muurbevestiging (incl. bevestigingsmateriaal)

AANTAL REKKEN AFVOER AFMETING CODE

1 rek rechterzijde  600 mm ML77250

2 rekken rechterzijde 1050 mm ML77251

3 rekken rechterzijde 1550 mm ML77252

1 rek linkerzijde  600 mm ML77255

2 rekken linkerzijde 1050 mm ML77256
3 rekken linkerzijde 1550 mm ML77257

AFVALSCHRAPER

te bevestigen aan tafel

CODE

KF-00145

AFVALTON

roestvaststalen uitvoering, 50 liter en verrijdbaar 

390 mm diameter, 530 mm hoog en voorzien van deksel

CODE

170867

ZEEFINZET VOOR SPOELBAK

CODE

tbv spoelbak 500 x 400 mm ML77074
tbv spoelbak 600 x 600 mm 734771-1

STANDPIJP

175 mm hoog

CODE

168349
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TAFELS - GEREEDSCHAPPENWASMACHINES
MET SPOELBAK

afmetingen 1450 x 903 x 900 mm

spoelbak van 600 x 600 x 300 mm (b x d x h) en afvoerplug

standaard voorzien van 2 gaten voor een handdouche-/mengkraancombinatie

met korvengeleidingsprofiel en spatplaat (360 mm) aan achterzijde

blad met aflopende afvoer naar machine gemaakt van 1,5 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

tafel aan linkerzijde machine open (dwarsligger) ML77230 + ML77021

tafel aan linkerzijde machine met rooster ML77230 + ML77050

tafel aan linkerzijde machine met legbord ML77230 + ML77073

tafel aan rechterzijde machine open (dwarsligger) ML77231 + ML77021

tafel aan rechterzijde machine met rooster ML77231 + ML77050

tafel aan rechterzijde machine met legbord ML77231 + ML77073

MET SPOELBAK (EXTRA GROOT)

afmetingen 1450 x 903 x 900 mm

spoelbak van 800 x 600 x 300 mm (b x d x h) en zonder afvoerplug

standaard voorzien van 2 gaten voor een handdouche-/mengkraancombinatie

met korvengeleidingsprofiel en spatplaat (360 mm) aan achterzijde

blad met aflopende afvoer naar machine gemaakt van 1,5 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

tafel aan linkerzijde machine open (dwarsligger) ML77232 + ML77021

tafel aan linkerzijde machine met rooster ML77232 + ML77050

tafel aan linkerzijde machine met legbord ML77232 + ML77073

tafel aan rechterzijde machine open (dwarsligger) ML77233 + ML77021

tafel aan rechterzijde machine met rooster ML77233 + ML77050

tafel aan rechterzijde machine met legbord ML77233 + ML77073

ZONDER SPOELBAK

1450 mm breed

met korvengeleidingsprofiel

spatplaat (360 mm) aan achterzijde

blad met aflopende afvoer naar machine gemaakt van 1,5 mm dik roestvaststaal

onderstel gemaakt van vierkante rvs poten met kunststof stelvoeten

AFMETINGEN UITVOERING CODE

tafel aan linkerzijde machine open (dwarsligger) ML77229 + ML77021

tafel aan linkerzijde machine met rooster ML77229 + ML77050

tafel aan linkerzijde machine met legbord ML77229 + ML77073

tafel aan rechterzijde machine open (dwarsligger) ML77228 + ML77021

tafel aan rechterzijde machine met rooster ML77228 + ML77050

tafel aan rechterzijde machine met legbord ML77228 + ML77073

KRANEN CODE

handdouche-/mengkraan combinatie (2 gats) 605237
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HYLINE CHEMIE
UITVOERING CODE

reinigingsmiddel voor glaswerk HLG-10

reinigingsmiddel voor koffie- en bistroserviesgoed HLB-20

reinigingsmiddel voor universele toepassing HLU-30

reinigingsmiddel voor alle soorten keukengerei HLA-40

naglansmiddel voor glaswerk HLG-1000

naglansmiddel voor glaswerk i.c.m. osmose HLD-5000

naglansmiddel voor universele toepassing HLU-3000

sleutel voor openen jerrycans 31533

set zuiglansen voor wasmiddel en naglansmiddel (bij aanschaf machine) 04-006330-002

STANDAARD UITVOERING

vloeibaar

inhoud jerrycan reinigingsmiddel 12 kg

inhoud jerrycan naglansmiddel 10 liter

afmetingen: 200 mm breed, 220 mm diep en 300 mm hoog
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PLAATSEN, service CHECK + MAINTAIN & GARANTIE

VOORWAARDEN PLAATSEN MACHINES

- Opstellen en in bedrijf stellen in Nederland

(een erkend installateur dient de benodigde voorzieningen, alsmede het aansluiten van de apparatuur te verzorgen)

- De werkzaamheden dienen aanééngesloten plaats te kunnen vinden.

- De toegangswegen dienen zodanig te zijn, dat de goederen ongedemonteerd en in standaard secties op de plaats van bestemming kunnen

worden gebracht.

NIET INBEGREPEN

- aanpassen van elektrische installaties

- aanpassen van water aan-/afvoer

- elektrisch aansluiten van afzuigsystemen

- loodgieters- en dakdekkers werkzaamheden

- hak-, breek-, boor- en andere bouwkundige werkzaamheden

- aansluiten van CV-, gas-, stoom- en condensleidingen

- restdamp afvoer

- verwijderen van beschermfolie, indien dit niet gelijktijdig met de montage kan plaatsvinden

- verticaal transport (inclusief demontage en montage van eventuele obstakels in het transporttraject)

- alle voorzieningen vereist ingevolge de Hinderwet en nutsbedrijven

- origine verklaringen

VOORWAARDEN PLAATSEN ACCESSOIRES

- De prijs is geldig mits er tegelijkertijd een machine wordt besteld. Bij losse verkoop geldt: plaatsen op basis van nacalculatie.

VOORWAARDEN serviceprogramma CHECK + MAINTAIN

- Prijzen gelden alleen als het serviceprogramma Check + Maintain gelijktijdig met de aankoop van de machine wordt afgesloten.

- De standaard garantie van 1 jaar wordt verlengd naar 2 jaar, als het serviceprogramma Check + Maintain bij aanschaf van de machine wordt afgesloten,

- Vermelde prijzen zijn totaalprijzen voor 2 jaar, inclusief jaarlijkse NEN keuring en het vervangen van slijtage gevoelige onderdelen.

- Bij alle overeenkomsten geldt: eerste bezoek vindt plaats 6 maanden na plaatsing van de machine. In het tweede jaar vinden twee bezoeken plaats.

- Overeenkomsten worden tot wederopzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.

- Opzegging is mogelijk met in achtneming van de in de overeenkomst genoemde opzegtermijn.

VOORWAARDEN GARANTIE

- 1 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten

- 1 jaar garantie op arbeidsloon

- 1 jaar garantie op reiskosten

- De bovenstaande garantietermijnen worden verlengd naar 2 jaar, als het serviceprogramma Check + Maintain bij aanschaf van de machine wordt afgesloten,

- Wanneer er garantiewerk wordt gevraagd, buiten normale kantooruren, dan wordt er een supplement in rekening gebracht op de reparatiekosten.

VOORWAARDEN OVERIG

Met deze nieuwe uitgave vervallen alle voorgaande prijslijsten. Er kunnen dus ook geen rechten meer worden ontleend aan voorgaande prijslijsten.

Druk- en typefouten voorbehouden, prijzen in euro’s en excl. BTW

● = standaard , O = optie, - = niet beschikbaar / leverbaar
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