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További technológiák:

•	 smartRINSE  
•	 smartWASH 
•	 smartUSE 

 
•	 smartSHAPE   
•	 smartENGINE

Speciális mosogató programok:
GLASSWASH
Speciális program a poharak moso-
gatásához

POWERWASH
A különösen intenzív tisztítást igénylő 
és az erősen szennyezett tárgyakhoz 
kialakított program. 

SANITARyWASH
Az elmosandó tárgyak EN ISO 15883-1/3 
szabvány szerinti termikus fertőtlenítésére 
szolgáló program 

RESET
Öntisztító üzemmód

FORKWASH
Evőeszközök mosogatására 
szolgáló program csupán 6 
perces mosogatási idővel. 

smartHOOD
A hagomat mosogatógép kalapja kis súrlódású síneken nyugszik, és 
karos rendszerrel nyitható fel – anélkül, hogy megszorulna. Az ellensúly-
nak köszönhetően a felemeléshez szükséges erő csak 3 kg. A különösen 
csendes üzemelés érdekében a nemesacél kalap dupla falú és szigetelt.

smartFILTER
A smartFILTER rendszernek köszönhetően a munkaoldat mindig tiszta 
marad. A szűrők három fokozatban fogják fel a részecskéket. A legfino-
mabb szűrő mindössze 0,8 mm-es hálós szerkezetű, ezt a gép minden 
mosogatás után automatikusan tisztára öblíti. A smartFILTER rend- 
szernek köszönhetően nem ragadnak maradékok az evőeszközökre és a 
poharakra, és a munkaoldat hosszabb ideig megfelelő állapotban marad. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a mosófúvókákban kevesebb a szennye-
ződés – és főleg: kisebb a mosogatószer-fogyasztás.

ECOWASH
A különösen környezetkímélő moso-
gatáshoz kialakított program. 
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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.
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Megnevezés hagomat HB

Cikkszám 4700501200

Szerkezet Dupla falú

Vezérlés Elektronikus LCD

Hasznos magasság (mm) 465

Kosár (mm) 500 x 500

Tartály térfogata (liter)n 22

Tartályfűtés / kW 2,5

Tartályhőmérséklet (°C) Egyéni (60°)

Vízmelegítő térfogata (liter) 12

Vízmelegítő fűtése / kW 7

Vízmelegítő hőmérséklete (°C) Egyéni (80°)

Mosogatószivattyú teljesítménye 
/ kW

0,7

Feszültség (V) 400 V

Teljes felvett teljesítmény / kW 10,2

Biztosíték 16 A 2,5 mm² 3 + N

Mosogató karok Nemesacél                     

Öblítőkarok Nemesacél, nemesacél fúvókákkal

Tartályszűrő Nemesacél

Mosogatási ciklusok Egyéni + különleges programok

Vízfogyasztás (liter) / kosár 1,8

Lefolyó szivattyú igen 

Öblítőszivattyú igen

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

Víznyomás (bar) 1,5 – 6

Tartozék kosarak

50 x 50 univerzális kosár, műanyag
cikkszám: 4700801100

50 x 50 tányérkosár, műanyag
cikkszám: 4700800800

Különálló evőeszközkosár
cikkszám: 4700801200

Műszaki adatok

hagomat HB 
Kalapos edénymosó


