DE NIEUWE HOBART

De vaatwasmachine
speciaal ontwikkeld voor
gebruik in de care sector.

SNELHEID
90% SNELLER dan huishoudelijke
afwasmachines. Waar een
huishoudelijke afwasmachine 60
minuten nodig heeft voor de afwas,
doet decare het in 5 minuten.

BESCHERMT
CONVENTIONELE
KEUKENS

De care is ontwikkeld voor plaatsing
in conventionele keukens. Onze
VAPOSTOP technologie voorkomt de
uittreding van stoom en beschermt zo
houten keukens

Uw
EISEN:

Onze SPECIALE
FEATURES:

CAPACITEIT

VEILIGE DOSERING

OPERATIONELE
KOSTEN
Met een state-of-the-art filtersysteem
vanuit de professionele cateringsector,
bespaart de care water, wasmiddel
en energie voor verwarming. Het
reduceert de kosten met 50 %!

Wat onze machines
BETER doen

PREMIUM HYGIËNE

VERDUBBELING van het

U kiest welk wasmiddel het beste

Hoge temperaturen en

aantal wasrekken van uw vorige
vaatwasmachine. Door gebruik
te maken van een combinatie van
krachtige verwarmingselementen en
waspompen, kan de care meer dan
80 wasrekken per dag wassen.

werkt voor u, tablets of vloeibaar
wasmiddel in de geïntegreerde
containers. De 1-liter fles maakt
bijvullen eenvoudig.

100 °C hete stoom garandeert dat
de care dvaatwasmachine een
perfect hygiënisch resultaat aflevert
met een hoge waarde in desinfectie.

ACCESSOIRES
CODE

OMSCHRIJVING

REKKENSET 1
SEF-16/100

Draadrek voor borden
Draadrek voor kopjes
Inzetrek dubbele belading
4x bestekbeker

262.00 €

REKKENSET 2
SEF-16/101

Draadrek voor borden
4x bestekbeker

142.00 €

REKKENSET 3
SEF-16/102

1 kunststof bordenrek
1x bestekrek,
bestaande uit 4 boxen

141.00 €

01-515190-001

Retrofit kit voor geïntegreerd
wasmiddel container

316.00 €

897954

Hygëne tabletten INTENSIVE
1 box à 15 stuks, voor gebruik
in combinatie met het hygiëne
programma

TECHNISCHE DATA

PRIJS**

56.00 €

 adviesprijs vanaf fabrikant, exclusief BTW

MODEL

care-S-10A

AFMETINGEN (hoogte/breedte/diepte)

820 / 600 / 600 mm

REK CAPACITEIT

24 rekken/ u

WASTIJDEN in min.

3 / 9 / 10*/12**

WATERVERBRUIK per wasbeurt

3.5 / 3.5 / 3.5*/17,5**

WASPOMP

0.6 kW (350l / min)

WASTANK VERWARMING

0.8 kW

BOILER VERMOGEN

400 V: 6.2 kW
230 V: 2.1 kW

TOTAAL VERMOGEN

400 V: 7.7 kW
230 V: 3.6 kW

Draadrek voor borden- Draadrek voor kopjes

Kunststof bordenrek

Bestekbeker

*  Thermostop garandeert benodigde temperaturen - met koud water en /
of 230 V aansluiting, zullen de wastijden worden verlengd.
** Fill & Dump wasprogramma met verversing wasbad

WILT U MEER WETEN OVER ONZE NIEUWE MACHINE?

HOBART NEDERLAND | Pompmolenlaan 12 | 3447 GK Woerden | Tel: 0348-462602 | info@hobart.nl

A-0716-1197-H-e

Neem dan contact op, wij informeren u graag!

