
€ 0,01 ex. BTW

Hobart FXB Vaatwasmachine Voorlader zonder
ingebouwde waterontharder dubbele belading

Artikelnummer: FXB

Omschrijving: Inwendig en uitwendig RVS

Beschikbaarheid: Op voorraad

Levertijd: 1-3 werkdagen

Hoogte: 820

Breedte: 600

Diepte: 600

Inwendig en uitwendig RVS

Omschrijving

* Het Visiotronic bedieningspaneel met tiptoetsen heeft een duidelijk display dat automatisch oplicht bij
benadering van uw hand.
* Fijnfiltersysteem Genius X2.
* Ingebouwde waterontharder.
* QUIET start.
* Groothoeksproeier (OPTI RINSE).
* Dubbele belading: met behulp van het eenvoudig te plaatsen ladesysteem (optioneel) is het mogelijk om
2 rekken tegelijkertijd te wassen.
* De maximale beladingshoogte is dan 110/250 mm (onder/boven).
* Voor deze dubbele belading is optioneel een rek verkrijgbaar.
* HOBART Zeef indicatiesensor.
* Naspoelpomp CONSTANT (waterdruk onafhankelijk).
* GARANT kwaliteitsbewaking.
* Waskamer heeft "dak"constructie (water loopt weg langs de zijwanden).
* Gecombineerde was-/afvoerpomp met RVS pompwaaier.
* Gecombineerde was-/naspoelarmen (verstopping vrij).



* Inwendig en uitwendig roestvaststaal.
* Uitgebalanceerde deur (RVS ophanging + veiligheidsschakelaar).
* Warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand.
* Ingebouwde naglansmiddel- en zeepdispenser.
* Geschikt voor inbouw als vrijstaand. 
*Geïnstalleerd vermogen bij 230/400V: 3,5/7,6kW.
* Verbruik: 2 liter per wasbeurt.
* Uitgebreide keuze. 
* Afhankelijk van uw bedrijfssituatie en eisen die u aan de vaatwasmachine stelt, biedt Hobart een
uitgebreide keuze uit de lijn van doorschuif vaatwasmachines. 
* De Hobart doorschuif vaatwassers zijn gebruiksvriendelijk. 
* Leveren een perfect was resultaat.
* In- en uitwendig roestvaststaal.
* Uitgebalanceerde kap (veiligheidsschakelaar).
* Water terugstroom beveiliging.
* Waskamer heet een 'dak' constructie.
* Ingebouwde wasmiddeldispenser.
* Ingebouwde naglansmiddeldispenser.
* RVS was- en naspoelarmen.
* Display met "status"-indicatie in kleur.
* Was-/naspoelarmen verstoppingsvrij.
* Automatische tankvulling.
* Genius X2 filtersysteem.
* Standaard invoerhoogte 440 mm.
* Optioneel ingebouwde waterontharder (S modellen).
* Aansluitwaarde: 7kW.
* Elektrische aansluiting: 400V.
* Ideaal door mogelijkheid voor 2 korven in één wasbeurt.
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