
hobart FUX-C  
baCKDISKMaSKIN

HOBART SCANDINAVIA

hobart DISKMaSKINEr - rEN KvaLItEthobart FUX-C
Hobart FUX-C backdiskmaskin finns i två olika utföranden, 
med eller utan backvändare.  
Kapacitet 300 backar per timme passar för mindre anläggningar.  
Liten vattenförbrukning 250 liter / timme samt värmeåtervinning  
sparar energi och miljö. 
 
l Privsvärd och kompakt backdiskmaskin med stor kapacitet
l 2 bandhastigheter
l Stor lucka förenklar rengöringen inuti
l Avtagbara disk- och sköljarmar
l Power Wash system
l Easytronic lättanvänd kontrollpanel
l Kan levereas med hjul (flyttbar)
l Matning från vänster eller höger
l Extra tillbehör
 -  värmeåtervinning 
 -  blåstork
 -  backvändare 
 -  disk- och torkmedeldosering
 -  transbordband eller rullbord
  
               

                          FUX-C                                                                                                          FUX-C

Transportbandets konstruktion gör att  
backarna lutar 3° för att få bättre avrinning. 

Backvändare . 
En man kan sköta  

maskinen.  
In- och utmatning på 

samma sida.

Värmeåtervinning 
sparar energi.

Blåstork ger 
snabbare 

torkning av 
backar.

Easytronic 
kontrollpanel är 

mycket 
lättanvänd.



HOBART SCANDINAVIA

1   Vattenanslutning DN 20
1.1 Vattenanslutning separat   
      tankfyllning DN 20
      vv, max 60°C

2    Avlopssanslutning HT / DN50
3   Elanslutning  400/3/50/N/P 
 

INStaLLatIoN

tEKNISK Data
Modell FUX-C

Mått i mm 3000 x 995 x 1570/2384*

Mått i mm med blåstork 3600 x 995 x 1570/2384

Teoretisk kapacitet upp till 300 backar / timme

Vattenförbrukning 250 l / timme (justerbar)

Genomströmmare 15,0 kW 

Tankvärme 12 kW

Elanslutning 400/50/3/N/P

Max effekt 29,8 kW

Max effekt med blåstork 35,2 kW

Innerhöjd 440 mm

HOBART SCANDINAVIA ApS
Box 2101 • 196 02 Kungsängen • Sverige

Tel : 08-584 50 920 • Fax : 08-584 50 929
E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
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UXtLh-11      

Backstorlek B= max 600 mm
B = min 350 mm
H= max 420 mm

Två hastigheter ingår

Tankvolym 125 liter

Torkmedelspump extra tillbehör

Diskmedelspump extra tillbehör

Separat tankfyllning vv extra tillbehör

Backvändare extra tillbehör

Hjul ( ej med blåstork) extra tillbehör

Blåstork ( 2 x 2,7 kW ) extra tillbehör

FUX-C 
med utsblåsningsfläkt    

* höjd med värmeåtervinning 2213 mm 

FUX-C
med blåstork och 
backvändare

550 m3/h


