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HET BETERE OF HET BESTE – DE KEUS IS AAN U!

PROFI-LIJN

De PROFI-lijn – alles wat een professionele vaatwasmachine

nodig heeft. De succesvolle productreeks van HOBART

wordt overal toegepast daar waar vraag is naar het werk

van een echte professional als het gaat om het reinigen van

veel en vuil vaatwerk. Hier wordt efficiënte vaatwastechniek

en een groot bedieningscomfort met lage bedrijfskosten

gecombineerd. Talloze uitvoeringsopties zorgen ervoor dat

de PROFI-lijn een op maat gemaakte oplossing voor de

meest uiteenlopende toepassingsgebieden biedt.

PREMAX-LIJN

De PREMAX-lijn is het juiste model voor iedereen die

meer wil. Want PREMAX zet maatstaven. En dat in alle

opzichten: minimale bedrijfskosten en een indrukwekkend

bedieningscomfort gecombineerd met maximale prestaties.

De PREMAX-lijn is de meest economische en innovatieve

vaatwasmachine op de markt. Naast de pluspunten van

de PROFI-modellen overtuigt PREMAX met unieke

producteigenschappen en is het de ideale partner voor een

perfecte vaatwasorganisatie die voldoet aan de hoogste eisen.

PREMAX-LIJN EXCLUSIEF
De exclusieve PREMAX-features zijn gekenmerkt met dit opschrift op

een gouden achtergrond.
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UW VOORDEEL

De HOBART gereedschappen vaatwasmachines worden gebruikt, 

daar waar grote pannen, bakken, gereedschap etc. gereinigd 

moeten worden. Door ons brede assortiment kunnen we u het 

perfecte model aanbieden die voldoet aan al uw specifieke 

wensen.

Krachtig en zuinig

ENERGIE BESPARING in kWh van de PREMAX UPTA met  
warmteterugwinning (cumulatief)

EXCLUSIEF BIJ HOBART:

•	 Een sproeisysteem voor direct contact met chemie in 

combinatie met het gepatenteerde stoom-wassysteem zorgt 

ervoor dat een handmatige voorbehandeling aanzienlijk wordt 

verminderd.

•	 Met het Wassysteem aan de zijwanden wordt de 

capaciteit per wascyclus verdrievoudigd in vergelijking met een 

normale gereedschappen wasmachine.

•	 Door het moderne energie terugwinningssysteem (op 
stoom en afvoerwater)  bespaart u tot wel 6,354 kWh per 

jaar. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van 

3 tweepersoons huishoudens.

DE BESTE WASRESULTATEN MET DE HOOGSTE 
ENERGIEBESPARING
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PREMAX UPA
De enige gereedschappen wasmachine sie beschikt over een wassysteem 

aan de zijwanden. Vergeleken met andere modellen, verhoogt de 

PREMAX UPA de capaciteit tot 3x per wasbeurt. Innovatieve en efficiënte 

reinigingssystemen zorgen voor een perfect wasresultaat. Handmatige 

voorwassing is nauwelijks nodig.

PREMAX UPTA
De PREMAX UPTA biedt u alle voordelen van de  

PREMAX UPA. Daarnaast heeft hij een dubbele capaciteit in vergelijking 

met de standaard PROFI UXTA machine.

PROFI UXTA
Het juiste model als u een grote hoeveelheid vaat heeft De PROFI UXT  

heeft een dubbele capaciteit ten opzichte van de PROFI UXA uitvoering. 

Deze machine kan 6 bakkerij bakken in één keer reinigen.

PROFI UXA
Deze machine maakt potten, pannen, bakvormen, platen en rekken schoon 

met een perfect wasresultaat. Alleen een HOBART kan vier bakkerij bakken 

in één keer reinigen. 

PROFI UXTHA
Het doorschuif model maakt het eenvoudiger om de vaat in- en uit de 

machine te laden. Het geleidingssysteem zorgt ervoor dat u uw vaat 

comfortabel en ergonomisch in- en uit de machine kunt laden.

PROFI UXTLHA
De PROFI UXTLHA heeft een extra hoge invoerhoogte. U heeft hierdoor 

meer ruimte voor grote bakken en platen. Ideaal voor bakkerijen waar veel 

bakvormen en platen snel en hygiënisch gereinigd moeten worden.

ONZE MODELLEN
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BESTE WASRESULTAAT

PREM
AX-LIN

E EXCLU
SIVE

WASSEN MET STOOM: VAPO-ACTIVE

Het is een behoorlijk uitdagende taak om zwaar aangekoekt vuil 

te verwijderen van uw kookgerei. De PREMAX gereedschappen 

vaatwasmachines hebben een oplossing hiervoor; hete stoom!

•	 Het breekt de structuur van het aangekoekte materiaal af

•	 De wastemperatuur wordt in een hele korte tijd verhoogd

•	 De hogere temperatuur zorgt ervoor dat de wasmiddelen beter 

werken.

HOBART geeft u hiermee het allerbeste wasresultaat dat u met 

een gereedschappen vaatwasmachine kunt krijgen!

IEDEREEN KAN NORMAAL VUIL VERWIJDERN, MAAR HOBART KAN MEER!

RECHTSTREEKS SPROEISYSTEEM VOOR CHEMIE

Zwaar aangekoekte zetmelen zoals:

•	 Aardappelpurree

•	 Aaardappel gratin

•	 Rijst en pasta

vragen om een hogere chemie dosering voor optimale reiniging. 

De PREMAX gereedschappen wasmachines sproeien hiervoor de 

geconcentreerde chemie rechtstreeks op de vaat. De chemie trekt 

voor 30 seconden in op het aangekoekte vuil, waarna de chemie 

met het vuil wordt verwijderd door middel van wassen met stoom.

De noodzaak tot het handmatig inweken van uw vaat is hierdoor 

significant afgenomen of zelfs helemaal niet meer nodig!.

CHEMIE INFO:
De aanbevolen chemie in combinatie met de rechtstreekse 

besproeiing is de HOBART HLU-32.

Normale 
vervuiling 

Hoge 
vervuiling 

Extreem hoge
vervuiling 

+ Direct sproeisysteem voor wasmiddel

(PREMAX-LIJN EXCLUSIEF)

+ VAPO-ACTIVE stoom wassen

(PREMAX-LIJN EXCLUSIEF)

Wassen op 65 °C
(standaard)

BESTE WASRESULTATEN OP ALLE MODELLEN
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ROTOR-X WASSYSTEEM

De gekruisde wasarmen zijn uniek in de markt en ze zorgen voor 

een extreem hoog wasresultaat.

•	 De wascontacttijd (contact vuil met water) is twee keer zo lang.

•	 Het wasproces wordt met 100% verdubbeld in vergelijking tot 

traditionele vaatwasmachines.

Langere wascontacttijden in combinatie met het intensievere 

wasproces zorgen voor uitstekende wasresultaten op alle vlakken.

Het roteerende ROTOR-X wassysteem bestaat uit twee gekruisde 

wasarmen; één boven en één onder. De PROFI UXTA, UXTHA, 

UXTLHA, en PREMAX UPTA beschikken over twee gekruisde 

wasarmen boven en twee gekruisde wasarmen onder. 

POWER WASSYSTEEM 

Het wasproces van gereedschappen wasmachines is aanzienlijk 

krachtiger dan in gewone vaatwasmachines. 

Het POWER wassysteem zorgt voor de benodigde extra wasdruk 

door;

•	 Wasarmen met speciale verstoppingsvrije sproeiers.

•	 Waspompen met 200 % meer vermogen.

Deze combinatie garandeert een schoon hygiënisch resultaat, zelfs 

bij sterk aangekoekt en vervuild gereedschap!
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BESTE WASRESULTAAT

VUILSENSOR

De vervuiling in de wastank wordt continu gemonitord door middel 

van een sensor die meet in hoeverre de wastank is vervuild.  

Het waterverbruik zal bij een lage vervuiling minimaal zijn, bij een 

sterke vervuiling gaat de machine meer water gebruiken, zodat 

zelfs dan een optimaal wasresultaat wordt bereikt.

De voordelen zijn:

•	 Betrouwbare wasresultaten; zelfs bij zwaar vervuilde vaat

•	 De vaatwasmachine corrigeert fouten van de gebruiker

•	 Constante verversing van het waswater met voldoende schoon 

water.

•	 Het afpompen van de machine om vervolgens te vullen met 

vers water is niet meer nodig.

GENIUS-X² FIJNFILTER SYSTEEM

Het verbeterde GENIUS-X² fijnfilter systeem verschoont vuil water 

in drie stappen, waardoor het waswater veel langer schoon blijft.

1. Het grove vuil en voedselresten worden opgevangen in het 

zeefmandje en komen niet terecht in de wastank.

2. Het fijne vuil wordt verzameld in het fijnfiltersysteem. Dit vuil 

wordt al na 10 seconde uit de machine gepompt. 

3. Het overgebleven fijne vuil wordt opnieuw verzameld en wordt 

weggepompt voordat de machine de vaat gaat naspoelen

Het GENIUS-X² fijnfilter systeem wordt automatisch gereinigd 

tijdens het afpompen. Door het fijnfilter systeem wordt het verbuik 

van chemie met 30% gereduceerd.
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EENVOUDIGE BEDIENING

VAPOSTOP 

Bij een standaard gereedschappen vaatwasmachine komt er 

stoom vrij bij het openen van de machine.

Het meervoudige ventilatiesysteem van de VAPOSTOP, 

(beschikbaar als optie) trekt de 65 °C hete stoom aan via een 

warmtewisselaar, zodat de stoom niet vrij kan komen bij het 

openen van de machine.

De gepatenteerde VAPOSTOP

•	 Koelt stoom naar een temperatuur van ca. 25 °C

•	 Verbetert het werkklimaat in de ruimte

•	 Maakt het werk gemakkelijker

VISIOTRONIC BESTURING

Dankzij de grote START knop cin combinatie met een tekst display 

is de machine erg eenvoudig te bedienen.

•	 Alle belangrijke informatie is in één oogopslag beschikbaar

•	 Eenvoudige programmakeuze

•	 Eenvoudige instellingen

Zodra de machine vindt dat de gebruiker informatie nodig heeft, 

dan zal hij dat laten zien in het display.

INDICATOR RESTERENDE TIJD

Op de grote START knop wordt door middel van kleuren 

aangegeven in welk stadium van de wascyclus de machine zich 

bevindt:

•	 Blauw: programma net gestart

•	 Deels groen: Aan het wassen

•	 Groen: Programma klaar/ machine klaar voor gebruik

•	 Rood: Foutmelding
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EENVOUDIGE BEDIENING FLEXIBILITEIT

AUTOMATISCHE OPENING KAP

Optioneel kan er voor de doorschuif PROFI UXTHA en UXTLHA 

modellen gekozen worden voor het automatisch openen en sluiten 

van de kap. Lichamelijke inspanningen behoren dan tot het 

verleden.

SIGNAAL VOOR VULLEN CHEMIE

Voor machines met externe containers chemie wordt er op het 

display een melding gegeven wanneer het niveau van de chemie 

te laag is.

SENSOR VERSTOPPING IN FILTER

Als er veel vuil in de machine is, dan bestaat er de mogelijkheid 

dat het filter verstopt kan raken. De sonsor kan dit registreren en 

toont dan een waarschuwing in het display.. 

Hiermee kan het probleem snel worden opgelost en kunt u 

doorgaan met afwassen.

HYGIENE PROGRAMMA

In de loop van de tijd ontstaan er in de machine kalk- en 

vuilafzettingen. Het gepatenteerde hygiëne programma is 

ontwikkeld om:

•	 Kalkaanslag te verwijderen

•	 Vuil te verwijderen

•	 Een aangename geur achter te laten

Op het display wordt aangegeven wanneer het hygiëne programma 

gedraaid moet worden. Uitvoering is heel eenvoudig; 

leg een hygiëne tablet in de machine en start het 

hygiëne programma. De machine zal binnen korte 

tijd weer hygiënisch schoon zijn.

DUBBELE CAPACITEIT

PROFI UXTA/UXTHA en UXTLHA zijn de perfecte machines bij 

veel vaat van grote afmetingen.

Hij maakt gelijktijdig het volgende schoon:

•	 6 broodkratten

•	 16 bakplaten

•	 3 EN bakken

Het onnodig wachten door een tekort aan capaciteit wordt 

hierdoor voorkomen.

AANPASBARE MACHINE HOOGTE

De machine hoogte van de PROFI UXA en UXTA kan worden 

verlaagd met 217 mm. Hierdoor kan de machine dan ook 

geplaatst worden in ruimtes met lage plafonds. De invoerhoogte is 

dan 650 mm.

INVOERHOOGTE

Afhankelijk van het model, biedt de bovengemiddelde invoerhoogte  

ruimte voor:

•	 6 broodkratten

•	 Grote dienbladen (600 x 800 mm)

•	 Bakplaten (600 x 800 mm)
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ECONOMISCH AFWASSEN

PREM
AX EXCLU

SIEF

HOGERE CAPACITEIT EN VEELZIJDIGER

Gepatendeerde wasarmen aan beide zijkanten van de machine 

vergroten aanzienlijk de capaciteit per cyclus voor GN platen en 

kratten.

•	 PREMAX UPA verdrievoudigt de capaciteit van 2 tot 6 GN 

platen.

•	 PREMAX UPTA verdubbelt de capaciteit van 4 tot 8 GN platen

IEDEREEN KAN NORMALE HOEVEELHEDEN AFWASSEN,  
MAAR HOBART KAN OMGAAN MET MEER!

De efficientie van de vaatwasmachine zorgt ervoor 

dat er meer GN platen en slagerij kratten gewassen 

kunnen worden.

Dit bespaart u wel 1.000 wasbeurten per jaar!
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GN bakken per wasbeurt
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ENERGIE TERUGWINNING UIT STOOM

Energieterugwinning uit stoom is beschikbaar als optie voor alle 

voorlader gereedschappen vaatwasmachines. De 60 °C stoom 

wordt gebruikt voor het opwarmen van vers naspoelwater.  

Hierdoor kan de vochtigheid niet vrijkomen in de ruimte, maar 

wordt het efficiënt teruggeleid via de warmtewisselaar naar de 

waskamer.

•	 Bespaart tot wel 5,000 kWh per jaar 

•	 Vermindert de afgifte  van vochtigheid aan de ruimte

•	 Verbetert het werkklimaat

ENERGIE TERUGWINNING UIT AFVOERWATER

De energie van het 65 °C warme afvalwater wordt gebruikt om het 

aangevoerde water mee te verwarmen.

Het energieterugwinningssysteem is optioneel en geleidt het 

warme water langs het verse water welke binnenstroomt. Dit 

verwarmt het inkomende koude water al naar een temperatuur van

45 °C voordt het in de boiler verder verwarmd wordt naar de 

naspoeltemperatuur.

•	 Bespaart tot wel 6,350 kWh per jaar 

•	 Heeft een terugverdientijd van 2 jaar!

IEDEREEN KAN BESPAREN, MAAR MET HOBART BESPAART U MEER!

OPSLAG VAN STOOM EN ENERGIE

De doorschuif modellen besparen al energie doordat ze de stoom 

en energie opslaan in de kap. Doordat deze kap aan vier zijden 

gesloten is wordt het energieverbruik drastisch gereduceerd. De 

60 °C hete stoom komt niet hinderlijk vrij, maar blijft opgeslagen 

in de kap.

•	 Bespaart tot 2,600 kWh per jaar 

•	 Vermindert de temperatuur in de werkruimte

•	 Verbetert het werkklimaat

Dit is een intelligente energiebesparing, zonder extra investering!

ECONOMISCH AFWASSEN
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TEKENINGEN
GEREEDSCHAPPEN WASMACHINES, VOORLADER MODELLEN

*       Invoerhoogte kan worden verlaagd naar 650 mm – wasarmen aan zijkanten van machine kunnen niet worden gebruikt

**     Hoogte kan verlaagd worden naar 2,200 mm met geopende deur – wasarmen aan zijkanten van machine kunnen niet worden gebruikt

***   indien voorzien van energieterugwinning uit stoom 

**** indien voorzien van E-SAVE energieterugwinning

� flexibele afvoerslang         � vers-water aansluiting         2a  aparte tank vulling         � stroomkabel         � slang voor wasmiddel a)         � slang voor nasoelmiddel a)          slang voor for wasmiddel a)

a) voor machines met externe containers

UXA

UXTA

UPA

UPTA

OPTIONAL***20
0

705
780**** 30

��3

�08

�
�

8�

�
50

�
25

805
��5

8�
0

2�
�

7*
*

8�
0*

3�0

OPTIONAL***20
0

19
84

15
0±2

5

89
0

24
17

**86
0*

390

30770
945

1300
1375

1258

1208

OPTIONAL***20
0

705
840 30

663****

608

19
84

15
0±2

5

805
945

89
0

24
17

**

86
0*

390

6

OPTIONAL***20
0

19
84

15
0±2

5

89
0

24
17

**86
0*

390

30770
945

1300
1435

1258

1208

6

2a



VAATWASMACHINES
GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE

UPA | UXA

16 | 17

GEREEDSCHAPPEN VAATWASMACHINES, DOORSCHUIF MODELLEN

� flexibele afvoer slang         � vers-water aansluiting         � stroomkabel         � slang voor wasmiddel a)         � slang voor naspoelmiddel a)

a) voor machines met externe containers_
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TECHNISCHE GEGEVENS

PROFI-LIJN

MODEL UXA UXTA UXTHA

MODEL TYPE Voorlader Voorlader Doorschuif

GESCHIKTE VAAT

OMSCHRIJVING

Alle soorten bakken, dienbladen, 
gereedschappen en GN platen; 2 EN-
kratten;  bakplaten 600 x 800 mm; 4 
bakkerij rekken

Alle soorten bakken, dienbladen, 
gereedschappen en GN platen; 3 EN-
kratten;  8 bakplaten 600 x 800 mm; 4 
bakkerij rekken

Alle soorten bakken, dienbladen, 
gereedschappen en GN platen; 3 EN-
kratten;  8 bakplaten 600 x 800 mm; 4 
bakkerij rekken

BESTE WASRESULTAAT

VAPO-ACTIVE wassen met stoom − − −

Directe besproeiing chemie − − −

ROTOR-X wassysteem l l l

POWER wassysteem l l l

SENSO-ACTIVE vuilsensor l l l

GENIUS-X² fijnfilter system l l l

Zeefindicator l l l

EENVOUDIGE BEDIENING

VAPOSTOP ¡ ¡ −

VISIOTRONIC besturing l l l

Indicator resterende tijd l l l

Geintegreerde waterontharder ¡ −* −*

Automatische kaplift − − ¡

Signaal voor hervullen l l l

Sensor filter blokkade l l l

Hygiëne programma l l l

Mogelijk in hoekopstelling − − l

Dispensers voor wasmiddel en naglans l l l

EASY-CLEAN concept l l l

CLIP-IN was- en naspoelarmen l l l

USB-interface l l l

ECONOMISCH AFWASSEN

Hogere capaciteit en veelzijigheid − − −

Energieterugwinning uit stoom ¡ ¡ −

Energieterugwinning uit afvoerwater ¡ ¡ ¡

Opslag  stoom en energie in kap − − l

Warmte en geluidisolerende deur − − l

FLEXIBILITEIT

Dubbele capaciteit − l l

Mogelijkheid verlaging machine hoogte l l −

Invoerhoogte l l −

l Inclusief                             ¡ Optioneel                            - Niet beschikbaar                               * Externe waterontharder wordt bij deze machine aanbevolen
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PROFI-LIJN PREMAX-LIJN

MODEL UXTLHA UPA UPTA

MODEL TYPE Doorschuif Voorlader Voorlader

GESCHIKTE VAAT

OMSCHRIJVING

Alle soorten bakken, dienbladen, ge-
reedschappen en GN platen; 3 EN-kratten; 
16 baplaten 600 x 800 mm; 6 bakkerij 
rekken

Alle soorten bakken, dienbladen, ge-
reedschappen en 6 GN platen (1/1);  
4 EN-kratten

AAlle soorten bakken, dienbladen, 
gereedschappen en 8 GN platen (1/1);  
5 EN-kratten

BESTE WASRESULTAAT

VAPO-ACTIVE wassen met stoom − l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

Directe besproeiing chemie − l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

ROTOR-X wassysteem l l l

POWER wassysteem l l l

SENSO-ACTIVE vuilsensor l l l

GENIUS-X² fijnfilter system l l l

Zeefindicator l l l

EENVOUDIGE BEDIENING

VAPOSTOP − ¡ ¡

VISIOTRONIC besturing l l l

Indicator resterende tijd l l l

Geintegreerde waterontharder −* −* −*

Automatische kaplift ¡ − −

Signaal voor hervullen l l l

Sensor filter blokkade l l l

Hygiëne programma l l l

Mogelijk in hoekopstelling l − −

Dispensers voor wasmiddel en naglans l l l

EASY-CLEAN concept l l l

CLIP-IN was- en naspoelarmen l l l

USB-interface l l l

ECONOMISCH AFWASSEN

Hogere capaciteit en veelzijigheid − l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF l   PREMAX-LIJN EXCLUSIEF

Energieterugwinning uit stoom − ¡ ¡

Energieterugwinning uit afvoerwater ¡ ¡ ¡

Opslag  stoom en energie in kap l − −

Warmte en geluidisolerende deur l − −

FLEXIBILITEIT

Dubbele capaciteit l − l

Mogelijkheid verlaging machine hoogte − − −

Invoerhoogte l l l

l Inclusief                             ¡ Optioneel                            - Niet beschikbaar                               * Externe waterontharder wordt bij deze machine aanbevolen
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TECHNICAL DATA

PROFI-LINE

MODEL UXA UXTA UXTHA 

WASPROGRAMMA‘S* 120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

CAPACITEIT 

Rekken 30 /u 30 /u 30 /u

Dienbladen (600 x 800 mm) 240 /u 480 /u 240 /u

EN-kratten 60 /u 90 /u 90 /u

Bakkerij rekken 120 /u 180 /u 90 /u

GN (1/1) 60 /u 120 /u 120 /u

INHOUD WASTANK 80 l 130 l 130 l

WATER VERBRUIK 4.5 l/rek 7.5 l/rek 7.5 l/rek

WASPOMP 2.9 kW | 1,150 l/min  2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min  2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min 

Wastank verwarming 3.3 kW 6.1 kW 6.1 kW

VERWARMINGS VERMOGEN

Standaard 12.4 kW 15.3 kW 15.3 kW

Alternatief 6.2 kW 9.1 kW 9.1 kW

TOTALE VERMOGEN 

Standaard 15.6 kW | 3 x 25 A  21.6 kW | 3 x 35 A  21.6 kW | 3 x 35 A 

Alternatief 12.4 kW | 3 x 20 A  15.6 kW | 3 x 35 A  15.6 kW | 3 x 35 A 

Stroomsoort 400 / 50 / 3N  400 / 50 / 3N  400 / 50 / 3N 

AFMETINGEN 

Invoerhoogte 860 mm 860 mm 620 mm

Rek afmeting 600 x 760 mm 1,240 x 700 mm 1,240 x 700 mm

*  De machine is uitgerust met een automatische controle van de programmaduur en temperatuur. 

Dit zorgt voor hygiënische resultaten bij koud water aanvoer en bij verlaagde 

verwarmingsprestaties.



WAREWASHING
UTENSIL WASHER

UP | UX
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OPLOSSINGEN VOOR OPTIMALE WASRESULTATEN

WATER BEHANDELING
De juiste oplossing voor elke waterkwaliteit: 

Waterontharder: voorkomt kalkaanslag.

Osmose installatie: voor streeploze wasresultaten

CHEMIE

De juiste wasmiddelen voor elke vaatwasmachine – perfect op maat voor de 

HOBART vaatwasmachines. Het HYLINE assortiment.

PROFI-LINE PREMAX-LINE

MODEL UXTLHA UPA UPT A

WASPROGRAMMA‘S* 120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

120 / 240 / 360 sec.en  
speciale programma‘s

CAPACITEIT 

Rekken 30 /u 30 /u 24 /u

Dienbladen (600 x 800 mm) 480 /u 210 /u 360 /u

EN-kratten 90 /u 120 /u 150 /u

Bakkerij rekken 180 /u

GN (1/1) 120 /u 180 /u 240 /u

INHOUD WASTANK 130 l 80 l 130 l

WATER VERBRUIK 7.5 l/rek 8 l/rek 14 l/rek

WASPOMP 2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min 2.9 kW | 1,150 l/min 2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min

Wastank verwarming 6.1 kW 3.3 kW 6.1 kW

VERWARMINGS VERMOGEN

Standaard 15.3 kW 15.3 kW 18.1 kW

Alternatief 9.1 kW 9.1 kW 9.1 kW

TOTALE VERMOGEN 

Standaard 21.6 kW | 3 x 35 A 18.5 kW | 3 x 32 A 24.5 kW / 3 x 50 A

Alternatief 15.6 kW | 3 x 35 A 15.5 kW | 3 x 25 A 18.5 kW / 3 x 32 A

Stroomsoort 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N

AFMETINGEN 

Invoerhoogte 880 mm 860 mm 860 mm

Rek afmeting 1,240 x 700 mm 600 x 760 mm 1,240 x 700 mm
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HET BEDRIJF

HOBART is marktleider voor commerciële vaatwastechniek

en gerenommeerd producent van gaar-, bereidings-,

koel- en milieutechniek. Opgericht in 1897 in Troy, Ohio,

heeft HOBART tegenwoordig wereldwijd meer dan 6.900

medewerkers. Op de productieplaats Offenburg in Duitsland

ontwikkelt, produceert en distribueert HOBART wereldwijd

vaatwastechniek. Internationaal maken horecabedrijven,

verzorgingsinstellingen, bakkerijen en slagers,

supermarkten, luchtvaartmaatschappijen en cruiseschepen

gebruik van onze innovatieve producten, de toppers wat

zuinigheid en milieuvriendelijkheid betreft.

WANNEER ER OOIT EEN MACHINE

IN STAAT ZAL ZIJN OM ZONDER

WATER AF TE WASSEN, DAN ZAL

DIT EEN HOBART ZIJN.

ONZE FOCUS
INNOVATIE - ECONOMISCH AFWASSEN - ECOLOGIE

Dat is onze leus. Innovatief zijn betekent voor ons dat

we telkens weer nieuwe technologische maatstaven

ontwikkelen, gecombineerd met een werkelijke meerwaarde

voor de klant. Mogelijk maakt dit een technologiecentrum

en een innovatiecentrum voor vatwastechniek bij ons

moederbedrijf in Duitsland. Met geconcentreerde

innovatieve kracht worden hier hoogefficiënte producten

ontwikkeld die onze status als technologieleider telkens

weer bevestigen. Economisch zijn betekent voor ons

om maatstaven wat betreft lage bedrijfskosten en

verbruikswaarden te definiëren en de markt continu te

revolutioneren. Ecologisch zijn betekent voor ons de

verantwoordelijke omgang met resources en een duurzaam

energiebeleid. Dat geldt niet alleen voor het product als

zodanig, maar alomvattend voor alle afdelingen van het

bedrijf zoals inkoop of productie.



MADE IN GERMANY
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Deze kwaliteitsbelofte geven wij aan onze klant en is

ons persoonlijke doel waaraan bij HOBART door alle

medewerkers wordt gewerkt

ONZE VISIE - WASSEN ZONDER WATER

Uit intensief marktonderzoek is gebleken dat onze klanten

afwastechniek verwachten die de grootste zuinigheid

combineert met optimale prestatie. Hieraan oriënteren

wij ons en dit vormt de basis van ons visioen “afwassen

zonder water”. Deze doelstelling is voor ons een

voortdurende motivatie om telkens weer nieuwe wegen

te gaan die het verbruik aan water, energie en chemische

reinigingsmiddelen continu reduceren. Met innovatieve

topprestaties willen wij stap voor stap dichter bij dit doel

komen. En wij weten nu al: wanneer ooit de eerste machine

werkelijk in staat zal zijn om zonder water af te wassen,

dan zal het een HOBART zijn.

HOBART 
ERVAREN- SNEL - BETROUWBAAR

Zowel HOBART monteurs als HOBART service partners zijn 

experts. Dankzij intensieve training en vele jaren ervaring, hebben 

de monteurs unieke diepgaande productkennis opgebouwd. 

Werkzaamheden zoals onderhoud en reparaties worden 

professioneel, snel en betrouwbaar uitgevoerd.
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