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Tekniske spesifikasjoner
Bredde i mm 600 Programvarighet i sekunder 90 / 180 / 360 (F&D) / kont 

Dybde i mm (lukket/åpen dør) 600 / 1046 Vaskepumpe 0,6kW – 350l/min

Høyde i mm (justerbar) 820 / 860 Volum vasketank 10,6 liter

Innvendig høyde i mm 425 Vannforbruk per vaskesyklus 2,0 liter 

Kurvstørrelse i mm 500 x 500 Tilkoblingseffekt 400/50/3N 7,7 kW / 16A 

Kapasitet, kurver per time 40 Tilkoblingseffekt 230/50/3~ 5,6 kW / 16A 

Kapasitet per time for tallerkener/glass 720 / 1440 Tilkoblingseffekt 230/50/1N 3,6 kW / 16A 

Støynivå 60,5 dB (A) Andre strømarter på forespørsel Vekt 60 kg

TILKOBLINGER
 Tømmeslange 2,000 mm / ID 20/

OD 25

 Fylleslange 2,000 mm / R 3/4”

Vanntrykk 0,5 (0,8 med 
avkalkning) - 10 bar

Maks temperatur inng. vann 60°C

Minimums strømnings-
hastighet

5 l/min

 El. kabel 2,000 mm

Tilførselsslange for 
 Oppvaskmiddel
 Tørremiddel

2,500 mm
2,500 mm

HOBART FX PROFI UNDERBENK OPPVASKMASKIN
Hobart FX underbenk oppvaskmaskin er den markedsledende underbenkmaskinen som gir best verdi for pengene 
og et uslåelig vaskeresultat. 

FX PROFI har følgende produktegenskaper og fordeler: 

• Et svært lavt vannforbruk på kun 2 liter per vaskesyklus 
sikrer svært lave driftskostnader (vann-, kjemi- og 
strømforbruk) 

• VISIOTRONIC betjeningspanel med en-knapps betjening, 
statusindikator og display med norsk tekst. 

• «Clip in» vaske- og skyllearmer for enkel demontering/
montering uten bruk av verktøy 

• Smuss-sensor som kontinuerlig overvåker 
vaskevannskvaliteten. Hvis smuss-nivået blir for høyt 
skifter maskinen automatisk ut deler av vaskevannet. 

• Stand-by posisjon på døren for tørking av vaskekammeret 
når maskinen ikke er i drift 

• Ekstra kurvinnsats for vasking med to kurver samtidig – 
fordobler maskinens kapasitet (innsats er ekstrautstyr) 

• Automatisk oppstart via innebygget tidsur
• Innebygget forvaskfunksjon og Genius X2 filtersystem 

betyr mindre forarbeid og sikrer renere vaskevann
• Vaskepumpe med mykstartfunksjon gir lavt støynivå og 

sikrer at vaskegods ikke blir skadet 
• Runde hjørner i vaskekammer for enkelt renhold og 

hygieneprogram for rens av maskinen. 
• Kontrollsystem som sikrer at maskinen ikke kjøres uten at 

silene er på plass
• 100% komplett maskin med strømkabel, 

fylleslange, tømmeslange, innebygget oppvask- og 
tørremiddeldoseringspumper, skyllepumpe (for sikkert og 
konstant skylleresultat) og tømmepumpe (ikke avhengig av 
sluk i gulvet).
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