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hagomat TS 
Edénymosogató

További technológiák:

•	 smartRINSE  
•	 smartWASH  

Speciális mosogató programok:

smartDOOR
A dupla falú nemesacélból készült ajtó miatt hagomat mosogatógépe 
különösen halkan üzemel. A lecsukás puha és tompított annak érdekében, 
hogy az érzékeny edények se sérüljenek meg a mosogatás során. A fel-
nyitás a szó szoros értelmében könnyedén elvégezhető. A dupla ajtóban 
lévő lyukacsos sínek lehetővé teszik a kosár könnyű bevezetését.

RESET
Öntisztító üzemmód

smartSHAPE
A megelőzés jobb, mint a tisztítás. A tartály, a dupla ajtó és a kosárvezető 
lekerekített belső élei megakadályozzák a szennyeződés felhalmozódását 
a gépben. A mosogató - és öblítővíz bemenő vezetékei a belső és a külső 
fal között vannak elhelyezve. A beépített tartályszűrő a nagyobb szeny-
nyeződés-részecskék kiszűrésére szolgál. A szűrő egy darabból készült, 
nincsenek rajta hegesztési varratok és élek. A szennyeződés a tartály 
alján gyűlik össze, ahonnan a szivattyú eltávolítja és a tiszta öblítéskor a 
mosóoldat regenerálódik.
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Tökéletes mosogatási eredmény -az integral 4PLUS-szal
Az intelligens adagolástechnika a tisztítószert és az öblítőt is nagyfokú precizitással méri; az ipari mosogatógépek-
hez használható. Az integral 4PLUS adagoló saját alkalmazáson keresztül irányítható, gondoskodik a gondmen-
tesen tiszta mosogatási eredményről. Alkalmas a hagomat-termékek közül minden géphez. Egyszerűen helyezze 
be a multiFILL patront az adagolóba- és az integral 4PLUS az ecosol POWER-rel már intézi is a továbbiakat, itt 
a név a nagy koncentrációjú folyékony edénytisztítót jelenti. Mint ahogy jelenti az öblítőt is, mely szintén a prakti-
kus multiFILL partronban érkezik Önökhöz. És kiadósak: sok-sok mosogatásra alkalmasak.



19
2 

m
in

19
5 

m
ax

Megnevezés hagomat TS

Cikkszám 4700500800

Szerkezet Dupla falú

Vezérlés Elektronikus LCD

Hasznos magasság (mm) 850

Kosár (mm) 1320 x 700

Tartály térfogata (liter)n 131

Tartályfűtés / kW 9,5

Tartályhőmérséklet (°C) Egyéni (60°)

Vízmelegítő térfogata (liter) 17

Vízmelegítő fűtése / kW 9,5

Vízmelegítő hőmérséklete (°C) Egyéni (80°)

Mosogatószivattyú teljesítménye 
/ kW

2 x 3

Feszültség (V) 400 V

Teljes felvett teljesítmény / kW 15,5

Biztosíték 32 A

Mosogató karok Nemesacél                     

Öblítőkarok Nemesacél, nemesacél fúvókákkal

Tartályszűrő Nemesacél

Mosogatási ciklusok Egyéni + különleges programok

Vízfogyasztás (liter) / kosár 7

Tisztítófolyadék-adagoló Tömlőszivattyú

Öblítőszer-adagoló Tömlőszivattyú

Öblítőszivattyú igen

Bemenő víz hőmérséklete (°C) 10° – 50°

Víznyomás (bar) 1,5 – 6

Alapfelszerelés Szívócső az adagoló szivattyúkhoz

Műszaki adatok

hagomat TS 
Edénymosogató

Tartozék kosarak

132 x 70 kosár, nemesacél


