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GroVDISKMaSKINEr

HOBART SCANDINAVIA

  VärMEåtErVINNING GENoM aVloppSVattEN / fråNlUftEN 

Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten (normalt varmt vatten) 
utan höjd eleffekt på genomströmmaren.
T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man diskmaski-
nens värme för att höja vattentemperaturen till 30°C respektive 
37°C. 
Detta betyder att man värmer upp vattnet mellan 20°C / 27°C 
utan extra kostnad.Resterande uppvärmning av sköljvattnet hjälper 
genomsrtömmaren till med.
Detta innebär en mindre miljöpåverkan och man får också en 
behagligare klimat i diskrummet och slipper ångan när man öppnar 
luckan.

profI UX-10N oCh UXt-10N
Hobart UX och UXT grovdiskmaskiner finns i två olika bredder och 
innerhöjder, 840 respektive 650 mm. Innerhöjden är justerbar vid 
installation. 
Vattenförbrukningen har minskat med 20-30% beroende på modell. 
Den större innerhöjden är anpassad för bagerier samt för matindustrin  
där man använder större plåtar.  
GENIUS-X2 självrengörande filtersystem med trestegsdiskcykel
samt 4 standardprogram garanterar ett mycket bra diskresultat.
Båda modellerna är utrustade med disk- och torkmedeldosering och 
power -wash system med fyra diskarmar.  
Värmeåtervinning som extra tillbehör.
 
       prEMaX UpS-10 oCh Upt-10 
Hobart UPS och UPT är dessutom utrustade med sprayfunktion för ånga 
och kem, sidodiskarmar samt sidogejdrar för GN  1/1 och 2/1-kantiner. 
Detta resulterar i ett förbättrat diskresultat även med svårt smutsat 
diskgods.
Naturligtvis ingår också tömningspump, tryckstegringspump samt 
installationskit som standard i alla modeller.

Tre olika program garanterar ett mycket bra diskresultat för olika slags av diskgods.
Program 1 (150 s) för lätt smutsad grovdisk

Program 2 (280 s ) för normal smutsad grovdisk, sprayfunktion med ånga

Program 3 (400 s ) för hård smutsad grovdisk, sprayfunktion med ånga och kem

                   Diskcykel i program 3 har delats på följande funktioner:

                   Fördisk med vatten 

  Blötläggning med ånga och kem 

  Diskning 

  Slutsköljning 

 

                UX-10N                                  UpS-10                                   UXt-10N                                Upt-10

  profI UXth-11 oCh UXtlh-11 
Dessa modeller är utrustade med huv och kan lätt utrustas med både 
in-  och utmatningsbänkar som tillbehör.    



HOBART SCANDINAVIA

1 Avloppsslang 2 m
 ø 24 mm invändigt/28 mm utv.
2 Anslutningsslang vatten 1,5 m
    3/4”, max 60°C
3 Elkabel 1,8 m, 400/3/50/N 
4 Slang för flytande torkmedel 2,5 m
5  Slang för flytande diskmedel 2,5 m

INStallatIoN

HOBART SCANDINAVIA ApS
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Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
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TEKNISK DATA UX-10N      UPS-10        UXT-10N UPT-10 UXTH-10N UXTLH-10N
Mått mm 780 x 945 x 1984  840 x 945 x 1984    1375 x 945 x 1984  1435x 945 x 1984 1447x 936 x 1732 / 2400  1447x 936 x 1984 / 2900

Höjd med öppen lucka** 2417 / 2200  2417 / 2200 2417 / 2200 2417 / 2200

Kapacitet: 

EN2 back 600x400x200 

Öppen back 600x400x400

GN 1/1 kantin 530x325

GN 2/1 kantin 530x650

Bakplåt 800 x 600
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Vattenförbrukning std. 4,5 l / korg 8,0 l / korg 8,0 l / korg 15 l / korg 8,0 l / korg 8,0 l / korg

Genomströmmare 12,3 kW 15,0 kW 15,0 kW 18,0 kW 15,0 kW 15,0 kW

Tankvärme 3,3 kW 3,3 kW 6,0 kW 6,0 kW 6,0 kW 6,0 kW

Pumpmotor 2,7 kW 2 ,7 kW 2 x 2,7 kW 2 x 2,7 kW 2 x 2,7 kW 2 x 2,7 kW

Max effekt 15,4 kW, 3 x 35 A 18,2 kW, 3 x 35 A 21,2 kW, 3 x 50 A 21,2 kW, 3 x 50 A 21,2 kW, 3 x 50 A 21,2 kW, 3 x 50 A

Elanslutning 400/50/3/N 400/50/3/N 400/50/3/N 400/50/3/N 400/50/3/N 400/50/3/N

Tankvolym 80 liter 80 liter 130 liter 130 liter 130 liter 130 liter

Innerhöjd i mm*** 840 / 650 840 / 650 825 / 650 825 / 650 600 850

Korgstorlek mm 600 x 760 600 x  760 1240 x 700 1240 x 700 1240 x 700 1240 x 700

Innermått diskutrymme 663 x 808 x 840 mm 663 x 808 x 840 mm 1258 x 773 x 825 mm 1258 x 773 x 825 mm 1320 x 735 x 600 mm 1320 x 735 x 850 mm

Program i sek 

(P01-P04, H)

120 / 240 / 360 +  

kontinuerlig + hygien

150 / 280 / 400 +  

kontinuerlig + hygien

120 / 240 / 360 +  

kontinuerlig + hygien

150 / 280 / 420 +  

kontinuerlig + hygien

120 / 240 / 360 +  

kontinuerlig + hygien

150 / 280 / 420 +  

kontinuerlig + hygien

Sprayfunktion med ånga - Program 2 - Program 2 - -

Sprayfunktion med ånga 

och diskmedel

- Program 3 - Program 3 - -

Torkmedelspump ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Diskmedelspump för flytande diskmedel för flytande diskmedel för flytande diskmedel för flytande diskmedel för flytande diskmedel för flytande diskmedel

Tömningspump ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Tryckstegringspump ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Genius-X2 ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Isolering ingår ingår ingår ingår

Diskkorgar grundkorg 01-510508-1

insats 323753 

diskkorg C0107

grundkorg 01-510508-1  

insats 323753 

diskkorg C0107

grundkorg 323741

insats 323753 

diskkorg C0107

grundkorg 323741

insats 323753 

diskkorg C0107

grundkorg 326102-1

insats 323753 

diskkorg C0107

grundkorg 326102-1

insats 323753 

diskkorg C0107

Ljudnivå 65 dB(A) 65 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)

Vikt 200 kg 205 kg 300 kg 305 kg 365 kg 415 kg

Justerbara fötter +- 15 mm 

**) Höjd justerbar vid installation
 

Ritningen visar en modell med värmeåtervinning  
via frånluften.  Höjd 2184 mm.


