VAATWASSEN MET HOBART
DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

-

MODELLEN EN UITVOERINGEN

aanzienlijke besparingen
dankzij efficiEnt ontwerp
Hobart voert een innovatieve strategie om de markt te voorzien van duurzame, functionele en energiezuinige vaatwassers.
Uw Hobart doorschuif vaatwasmachine staat garant voor uitstekende en constante resultaten. Het efficiënte verbruik van
water, energie en zeep resulteert in lagere gebruikskosten en
spaart het milieu.
De unieke kapconstructie, het ingenieuze verwarmingselement en de gepatenteerde groothoeksproeiers dragen aanzienlijk bij tot deze besparingen.
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modellen
en uitvoeringen
Samen analyseren we nauwkeurig de nodige capaciteit, de samenstelling van uw vaat en de werkwijze in uw afwaskeuken.
De doorschuif vaatwasmachines zijn verkrijgbaar in diverse
modellen en uitvoeringen.
Er zijn vijf basismodellen:

AMX
AMXX
AUXX
AUXXL
	PREMAX AUPS

MODELLEN EN UITVOERINGEN

MODEL AMX

AMX - UITSTEKEND WASRESULTAAT
EN MAKKELIJKE BEDIENING
De AMX heeft een capaciteit van 60 rekken per uur, is uitgevoerd met het Hobart Genius X2 fijnfiltersysteem en heeft een
rondom gesloten kap. De machine heeft een zeer eenvoudige
bediening en een uiterst licht te openen kap. De AMX doorschuif vaatwasmachine is een uitstekend instapmodel.

amxT - meer capaciteit
Met deze uitvoering, het zogenoemde TWIN model, kunt u
twee rekken tegelijk naast elkaar wassen. U vergroot de maximale capaciteit van uw vaatwasser aanzienlijk.

AMXX - EXTRA PLUSPUNTEN
EXTRA WASRESULTAAT
De AMXX heeft dezelfde uitvoering als de AMX maar biedt
daarnaast extra pluspunten. De machine is o.a. uitgevoerd
met het turbolator wassysteem, een viervleugelige wasarm,
een extra snelle cyclus, extra wasdruk, extra tankinhoud en
extra boilervermogen. De AMXX heeft een capaciteit van
70 rekken per uur.
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MODELLEN EN UITVOERINGEN

MODEL AUXXT

AUXX - grotere waskracht
Indien extra waskracht gewenst is, sluit dit model uitstekend
hierbij aan. Voorzien van 2 in serie geschakelde waspompen
wordt de waskracht verdubbeld. Het model is uitermate geschikt voor het wassen van gereedschappen en hardnekkig
vervuilde potten en pannen.

AUXXL - EXTRA HOOG
De AUXXL is een EXTRA BREDE machine van 735mm en
heeft een EXTRA HOGE INVOER van maar liefst 540mm i.p.v.
440mm. Voor het wassen van grotere componenten, zoals
kratten, bakken en gereedschappen, is de AUXXL bijzonder
geschikt.
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auxxT - meer capaciteit
Met deze uitvoering, het zogenoemde TWIN model, kunt u
twee rekken tegelijk naast elkaar wassen. U vergroot de maximale capaciteit van uw vaatwasser.
4 schakelbare hoge druk waspompen garanderen een perfect
resultaat.

MODELLEN EN UITVOERINGEN

R uitvoering

MET ENERGIETERUGWINNING

Uw doorschuif vaatwasmachine kan worden voorzien van
een energieterugwinningssysteem. Aan de buitenzijde van
een dubbelwandige buis wordt koud voedingswater in tegenstroom gevoerd naar de naspoelboiler. Dit systeem verwarmt
het koude voedingswater door het langs het warme afvalwater te leiden. Zo krijgt het water een temperatuurverhoging
van circa 34°C. In de naspoelboiler wordt het water vervolgens doorverwarmd tot +85°C.
Uw voordeel: energie wordt gratis teruggewonnen.

S uitvoering & hydroline waterbehandeling
Alle HOBART vaatwassers kunnen uitgerust worden met
ingebouwde of individuele waterontharders.
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MODELLEN EN UITVOERINGEN

PREMAX AUPS
BIJZONDERE FUNCTIONALITEITEN
De PREMAX AUPS doorschuif vaatwasmachine kent enkele
bijzondere functionaliteiten, voor extra hygiëne, capaciteit en
energiebesparing.
De naspoeling van de PREMAX AUPS gebruikt slechts
2,3 liter water waardoor u tot 30% bespaart aan water, energie en chemie. In de eco-modus wordt het waterverbruik zelfs
gereduceerd tot 1,6 liter waarvan 1,4 liter water en 0,2 liter
stoom!

hoge capaciteit - snel schoon
Een andere bijzondere functionaliteit van de PREMAX AUPS
is het HOT-TEMP heetwater wassysteem. Het waseffect is het
resultaat van een samenwerking van temperatuur, tijd, mechanische en chemische werking.
Conventionele machines wassen af op ca. 60°C. Het HOTTEMP wassysteem van de PREMAX AUPS wast op meer dan
63°C. Daardoor wordt de efficiëntie van de detergenten wezenlijk verbeterd; het vaatwerk wordt sneller schoon, hetgeen
door de producenten in de afwasmiddelenindustrie bevestigd
wordt. Het HOT-TEMP wassysteem verhoogt de capaciteit van
uw machine naar 75 rekken per uur.

MODEL AUPS

zetmeelverwijdering
Het basisreinigingsprograma “Zetmeelverwijdering” verwijdert het zetmeel van het vaatwerk in de machine. De tijdrovende handmatige voorbehandeling van de vaat is niet nodig.
Het programma ontlast het personeel en garandeert glanzend
vaatwerk.

bestek programma
Het bestekprogramma maakt gebruik van hete stoom waardoor het resultaat ook na één keer wassen prima is. Voorbehandeling wordt tot een minimum beperkt.
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akoestisch signaal
Een akoestisch signaal is in te stellen bij het einde van elk
wascyclus.

EFFICIENT GEBRUIK VAN WATER,
ZEEP EN ENERGIE

UNIEKE KAPCONSTRUCTIE
VOOR ENERGIEBESPARING

Besparende NASPOELPOMP
2,5 liter waterverbruik

Bij het openen van de meeste vaatwasmachines ontsnapt de
hete stoom langs de geopende achterzijde van de kap. Zowel
de binnenruimte als de kap zelf koelen daarbij af. Tijdens
het eerstvolgende wasprogramma onttrekken de afgekoelde
binnenruimte en de afgekoelde kap warmte aan het afwaswater. Om de noodzakelijke temperaturen in de machine te
bereiken, moet dit energieverlies door verwarmingsvermogen
gecompenseerd worden.

De naspoelpomp pompt steeds exact 2,5 liter water van 80°C
in de doorschuif vaatwasmachine. De hoeveelheid water is
niet afhankelijk van de waterdruk op de locatie en wordt niet
met nastromend koud water vermengd. De Hobart naspoelpomp bespaart tot 30% water, energie en vaatwasmiddel!

Het unieke kapconcept van de Hobart doorschuif vaatwasmachine berust op een aan 4 zijden gesloten kap. Deze kap met
een isolatie van 15 mm is warmte- en geluidsgeïsoleerd (optioneel bij de AMX, overige modellen standaard). Tijdens het vaatwassen
blijft de aanwezige warmte behouden in het systeem.

Vooral tijdens het spitsuur moet uw machine snel en eenvoudig te bedienen zijn. De gepatenteerde 1-knopsbediening
SMARTRONIC geeft in logische kleuren de programmastatus
weer. Alleen het hoogst noodzakelijke wordt weergegeven:
‘verwarmen’, ‘wassen’ en ‘klaar voor gebruik. De statusklok
toont de vooruitgang van het wasprogramma.

Het Hobart concept levert een besparing van 3 KWh. Bij 15
cent/kWh, 5 uur/dag, 365 dagen/jaar bepaart u circa 821
euro/jaar.

1-KNOPS BEDIENING SMARTRONIC

Details kunnen met één druk op de knop worden opgeroepen. Onjuiste bediening en daardoor veroorzaakte stilstand
zijn uitgesloten.

VAPOSTOP
VAPOSTOP onttrekt de vochtige lucht uit de kap door middel
van een geïntegreerd meertraps afzuigsysteem en vermijdt
dat stoom vrijkomt. De stoom van ca. 60°C blijft binnen de
kap en wordt afgevoerd en gecondenseerd binnen de machine. Slechts 4 gram vocht per programma komt vrij in de lucht.
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UITSTEKENDE CONSTANTE RESULTATEN
KRACHTIG - HYGIENISCH - SCHOON

GENIUS X2 FIJNFILTERSYSTEEM
Een duurzaam schoon wasbad is de voorwaarde voor het beste wasresultaat, alsook een lager zeep- en waterverbruik. Tijdens het afwassen wordt het water constant door een fijnfiltersysteem geleid. 8 seconden na de opstart van de machine
wordt het opgevangen vuil reeds afgepompt. Voorafgaand
aan de naspoeling wordt het resterende vuil verwijderd. Het
resultaat is continu schoon waswater, geen tussentijdse verversing van het wasbad en een besparing op het zeepverbruik.

ZEEFINDICATIESENSOR
De zeefindicatiesensor controleert of de GENIUS X2 filter juist
geplaatst is. Zo niet, wordt u gewaarschuwd. Het programma
wordt voortgezet van zodra de zeef correct gepositionneerd is.

TURBOLATOR WASSYSTEEM
& VIERVLEUGELIGE WASARMen
Om ook het hardnekkigste vuil onder druk te zetten, heeft
Hobart een speciale waspomp ontwikkeld. In vergelijking
met traditionele pompen is de druk bijna verdrievoudigd. Een
echte krachtpatser! Tegelijkertijd wordt de contacttijd tussen
water, afwasmiddel en vaatwerk verdubbeld door de dynamische waskracht van het turbolator-wassysteem.
Het TURBOLATOR-wassysteem: 100% meer waskracht. In
combinatie met de viervleugelige wasarm vormt de hoge
druk waspomp het belangrijkste onderdeel van het Hobart
wassysteem. De stroomverhoudingen worden zo geoptimaliseerd dat de constant hoge wasdruk eerst boven en dan onder
wordt opgebouwd. Daarmee blijft het vaatwerk ook bij een
zeer hoog pomprendement op dezelfde plaats (belangrijk bij
holle voorwerpen). Uw voordeel: de hoogst mogelijke capaciteit en een prima resultaat bij intensief gebruik.
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GROOTHOEKSPROEIER voor
uitstekende wasprestaties
De efficiëntie van het wasprogramma is afhankelijk van de
verdeling van het waswater en het voorkomen van dode
hoeken. De sproeihoeken en de precisie van de waterstralen spelen hierbij een grote rol. De nieuwe gepatenteerde
groothoeksproeier bereikt een aanzienlijk breder en preciezer
oppervlak.

LICHTE KAPOPENING
Met haar innovatieve constructie is de kap van de Hobart
doorschuif vaatwasmachine de meest licht te openen kap op
de markt. De kracht die nodig is om de kap te openen is 50%
lager dan bij andere vaatwasmachines.

LAAG NIVEAU CHEMIE SENSORS
De geïntegreerde LAAG NIVEAU CHEMIE SENSORS maken
de gebruiker attent op de noodzakelijke navulling van reinigingsmiddel en naspoelmiddel. Ook dit garandeert te allen
tijde een smetteloos resultaat. Afwassen zonder product is
niet meer mogelijk.

EENVOUD EN CONFORT

met DE HAND POLIEREN? DOFFE GLAZEN?
Een perfect streepvrij was- en droogresultaat van glaswerk en
servies kan alleen bereikt worden als de hoeveelheid mineralen in het water onder bepaalde kritische waarden blijft.
Bij omgekeerde osmose wordt het water onder druk door een
halfdoorlatend membraan geperst. Deze zeef met microscopisch kleine gaatjes filtert onzuiverheden en kalk uit het water.
Het RO-c omgekeerde osmose-toestel van HOBART is bijzonder geschikt voor gebruik met professionele toestellen.

vrije opstelling
Hoge capaciteit 130-150 wasbeurten per dag
Compacte afmetingen
Nooit meer poleren!

Hydroline WATERONTHARDER
In België bevat het leidingwater calcium en magnesium. Dit
water noemen we ook wel ‘hard water’. Door dit harde water
te verwarmen ontstaat er een opbouw van kalkaanslag op
verwarmingselementen en boiler met als gevolg:
- Verminderde effectiviteit van de verwarmingselementen
- Hoger chemie verbruik
- Verminderde effectiviteit van wasarmen door verstopte
sproeiers
Uiteindelijk resulteert kalkaanslag tot uitval van de machine
en dure reparaties. Controleer dus de hardheid van het water
en win over de hele lijn!
De SD-H wateronharder is geschikt voor voorladers, doorschuif
vaatwasmachines, gereedschappen wasmachines, rekkentransporten transportband vaatwasmachines. Er is geen elektrische aansluiting nodig, geen regeneratietijd en de ontharder kan continue onthard water leveren.

«KWALITEIT IS MENSENWERK» HOBART investeert niet alleen in zijn producten maar ook in zijn mensen.
Uw wensen staan centraal, onze service gaat verder dan techniek. Bij Hobart Belgium krijgt u méér dan alleen standaard service.

Service gaat verder dan techniek U krijgt méér dan een sleutelbeurt.
Als klant kan u rekenen op:
• vaste, vakbekwame techniekers uit uw regio
• een landelijke spreiding voor minimale responstijden
• 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
• onderhoudscontracten op maat.
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TECHNISCHE GEGEVENS

amx

AMXX

AUXX

AUXXL

AUPS

AMXT

AUXXT

in- & uitwendig RVS

●

●

●

●

●

●

●

waterterugstroombeveiliging

●

●

●

●

●

●

●

waskamer met “dak” constructie

●

●

●

●

●

●

●

ingebouwde was- en naglansmiddel dispenser

●

●

●

●

●

●

●

RVS verstoppingsvrije was- & naspoelarmen

●

●

●

●

●

●

●

TURBOLATOR wassysteem 4-vleugelige wasarmen

-

●

●

●

●

-

●

groothoeksproeiers

●

●

●

●

●

●

●

kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig)

●

●

●

●

●

●

●

optie

●

●

●

●

●

●

1-knopsbediening, display met “status” indicatie

●

●

●

●

●

●

●

digitale temperatuurweergave

●

●

●

●

●

●

●

teller aantal programma’s en waterverbruik

●

●

●

●

●

●

●

automatische tankvulling

●

●

●

●

●

●

●

GENIUS X2 filtersysteem met zeefindicatiesensor

●

●

●

●

●

●

●

invoerhoogte 440 mm

●

●

●

-

●

●

●

invoerhoogte 540 mm

-

-

-

●

-

-

-

vul indictatie sensor

●

●

●

●

●

●

●

“continu” programma

-

●

●

●

●

-

●

schakelbare hoge druk waspompen

-

-

●

●

●

-

●

naspoelpomp, waterdruk onafhankelijk

●

●

●

●

●

●

●

hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST

●

●

●

●

●

●

●

bestekprogramma met stoominjectie

-

-

-

-

●

-

-

VAPOSTOP, ingebouwd ventillatiesysteem

-

optie

-

optie

●

-

-

akoestisch signaal einde wasprogramma

-

-

-

-

●

-

-

AMXR

AMXXR

AUXXR

AUXXLR

AUPRS

-

-

AMXS/RS

AMXXS/RS

AUXXS/RS

AUXXLS/RS

●

AMXTS

AUXXTS

KENMERKEN VOLGENS MODEL

geïsoleerde kap

model met ingebouwde warmterecuperatie
model met ingebouwde waterontharder

● Standaard
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- Niet beschikbaar

EIGENSCHAPPEN

amx / s / r / rs

AMXX / S / R / RS

AMXT / S

60 / 90 / 360

52 / 75 / 360 / continu

60 / 90 / 120

capaciteit rekken/borden per uur

60 / 1080

70 / 1260

120 / 2160

afmetingen toestel, bxdxh in mm

635 x 742 x 1510

635 x 742 x 1510

1268 x 742 x 1510

1995 / 440

1995 / 440

1995 / 440

500 x 500

500 x 500

2 keer 500 x 500

aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW

7

9,7 / 15,9

12,6 / 18.8

tankinhoud in liter

21

33

42

waterverbruik per wasbeurt in liter

2,5

2,5

5

AUXX / S / R / RS

AUXXL / S / R / RS

AUXXT / S

MODELLEN
programmaduur

hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm
rekafmeting in mm

MODELLEN
programmaduur
capaciteit rekken/borden per uur

52 / 90 / 360 / continu 52 / 90 / 360 / continu 52 / 90 / 120 / continu
70 / 1260

70 / 1260

140 / 2520

635 x 742 x 1510

735 x 742 x 1610

1268 x 742 x 1510

1995 / 440

2195 / 540

1995 / 440

rekafmeting mm

500 x 500

500 x 500

2 keer 500 x 500

aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW

10,9 / 17,1

10,9 / 17,1

15,6 / 21,7

tankinhoud in liter

40

40

80

waterverbruik per wasbeurt in liter

2,5

2,5

5

afmetingen bxdxh in mm
hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm

MODELLEN
programmaduur
capaciteit rekken/borden per uur
afmetingen bxdxh in mm
hoogte bij kap open/invoerhoogte in mm

PREMAX AUPS / R
47 / 70 / 360 / continu
75 / 1350
635 x 742 x 1510
1995 / 440

rekafmeting mm

500 x 500

aansluitwaarde warm-/koudwateraansluiting in kW

10,9 / 17,1

tankinhoud in liter
waterverbruik per wasbeurt in liter

40
2,3 OF 1,6 met aquaspar
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VAATWASSEN MET HOBART
DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

www.hobart.be
T 32 (0)16 60 60 40

●

sales@hobart.be
F 32 (0)16 60 59 88

HOBART BELGIUM
Industriestraat 6
1910 Kampenhout

