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LEPSZE LUB NAJLEPSZE — DO WYBORU!

SERIA PROFI
SERIA PROFI — wszystko, co potrzebne w 
profesjonalnej zmywarce. Ta ciesząca się uznaniem seria 
produktów HOBART stosowana jest wszędzie tam, gdzie 
ze względu na ilość i stopień zabrudzenia zmywanych 
naczyń ceniona jest czysta praca profesjonalnego 
urządzenia. Łączy ona w sobie skuteczność zmywania 
z wysokim komfortem obsługi i niskimi kosztami 
użytkowania. Liczne opcje wyposażenia czynią SERIĘ 
PROFI odpowiednim rozwiązaniem w najróżniejszych 
zastosowaniach związanych ze zmywaniem.

SERIA PREMAX
SERIA PREMAX to odpowiedni model dla wszystkich, 
którzy oczekują jeszcze więcej. Jest tak dlatego, 
ponieważ zmywarki PREMAX wyznaczają nowe 
standardy w branży. I to na wszystkich obszarach: 
zminimalizowane koszty użytkowania i wyjątkowy komfort 
obsługi w połączeniu z maksymalną wydajnością. SERIA 
PREMAX to najbardziej ekonomiczna i innowacyjna seria 
zmywarek na rynku. Oprócz wyposażenia występującego 
w modelach PROFI, serię PREMAX wyróżniają 
wyjątkowe zalety, czyniąc je idealnym partnerem do 
najwyższych wymagań związanych z organizowaniem 
zmywania naczyń. 

PREMAX — SERIA EXCLUSIVE
Wyjątkowe właściwości funkcjonalne zmywarek PREMAX są 
wyróżnione tą czcionką i złotym tłem.
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Systemem usuwania zabrudzeń PERMANENT-CLEAN 
w zmywarkach kapturowych PREMAX rewolucjonizuje 
technikę filtracji w zmywarkach przemysłowych i oferuje 
maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji:
• Najlepszy wynik zmywania przez cały dzień -  

bez zmiany wody zbiornikowej
• Zmniejszony nakład na czyszczenie dla  

personelu zmywającego
• Zmniejszony nakład czasu na ręczne wstępne 

oczyszczanie
• Redukcja kosztów dzięki zmniejszonemu  

nakładowi czasu i surowców

Wraz z jedynymi w swoim rodzaju koncepcjami 
energetycznymi HOBART oferujemy Państwu zdecydowanie 
najbardziej ekonomiczne zmywarki kapturowe:
• Dzięki seryjnie zabudowanemu systemowi 

magazynowania energii z powietrza wylotowego 
można zaoszczędzić do 3.120  kWh energii lub 720 € 
kosztów eksploatacyjnych rocznie*

• Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią zawsze 
maksymalnie wykorzystuje się dostępną energię,  
co przekłada się na maksymalną moc maszyny

*  Podstawa obliczenia: AMXT 100 cykli/dzień i 312 dni roboczych/rok  
Koszty energii: 0,23 /kWh

Moduł sterowania SENSO-ACTIVE nadzoruje zużycie 
surowców zmywania w zależności ile zabrudzeń dostaje się 
do maszyny i automatycznie dopasowuje program zmywania. 
• Każdorazowo optymalny rezultat zmywania
• Optymalna regeneracja roztworu mycia w  

każdym czasie

Tylko w zmywarkach HOBART wszystkie ważne 
funkcje urządzenia zintegrowane są w jednym przycisku. 
Dodatkowe informacje są dostępne na wyświetlaczu, który 
samoczynnie aktywuje się poprzez czujnik zbliżeniowy.
• Obsługa jest intuicyjna, prosta i zrozumiała
• Wyświetlacz grafik i tekstów jest aktywowany 

automatycznie, kiedy użytkownik tego potrzebuje

OFERUJEMY DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE

02 | 03



04

PREMAXAUP
Model premium dla najwyższych wymagań w zakresie wyniku 
zmywania i ekonomiczności. Dzięki systemowi usuwania 
zabrudzeń PERMANENT-CLEAN jest to optymalne rozwiązanie 
o najwyższej wydajności, przy maksymalnej ilości zabrudzeń. 

PREMAX AUPL
Poszerzony model premium do zmywania naczyń o dużej 
objętości oraz pojemników. Dzięki systemowi usuwania 
zabrudzeń PERMANENT-CLEAN jest to optymalne rozwiązanie 
do mocno zabrudzonych mis, pojemników GN oraz rzeźniczych 
lub naczyń kuchennych przy równocześnie wysokiej 
wydajności.  

PREMAX AUPT
Model premium o podwójnej wydajności do równoczesnego 
zmywania dwóch koszy. Dzięki systemowi usuwania zabrudzeń 
PERMANENT-CLEAN jest to odpowiednie rozwiązanie do 
naczyń porcelanowych i kuchennych, o wysokiej wydajności i 
maksymalnej sile usuwania zabrudzeń.  

DOSTĘPNE MODELE
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AM900 / PROFI AMX
Model PROFI do niezawodnego zmywania naczyń ze  
szkła i porcelany.

PROFI AMXX
Model PROFI do usuwania dużych zabrudzeń przy  
krótkim czasie programu. Optymalne rozwiązanie o wysokiej 
wydajności do gastronomii i żywienia zbiorowego.

PROFI AMXT
Zmywarka PROFI o podwójnej komorze mycia do 
równoczesnego zmywania dwóch koszy z naczyniami  
ze szkła i porcelany.

PROFI AMXXL
Poszerzony model PROFI do niezawodnego zmywania  
koszy piekarniczych, pojemników rzeźnych, tac i mis. 

Szczegółowe informacje o modelach zawiera tabela z  
listą wyposażenia.
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PERMANENT-CLEAN SYSTEM  
ELIMINACJI ZANIECZYSZCZEŃ

P
R

E
M

A
X

 —
 S

E
R

IA E
X

C
LU

S
IV

E

RĘCZNY NATRYSK NIE JEST JUŻ KONIECZNY
Dokładne ręczne natryskiwanie zajmuje dużo czasu, 
ale w tradycyjnych zmywarkach jest koniecznością. 
W rewolucyjnym systemie usuwania zabrudzeń 
PERMANENT-CLEAN ta czynność staje się zbędna. 
Wszystkie zabrudzenia są odpompowywane przez  
nowy system filtracyjny bezpośrednio z maszyny.  
Talerze można ustawiać bezpośrednio na koszu 
zmywarki także wówczas, kiedy są mocno zabrudzone. 
Ręczne wstępne mycie przy użyciu natrysku ręcznego 
nie jest już konieczne.

• Eliminuje ręczne natryskiwanie 
• Nie wymaga ręcznego natrysku w procesie zmywania
• Upraszcza korzystanie ze zmywarki i oszczędza 

istotnie czas

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE ŚRODKÓW ZMYWANIA 
Im więcej drobnych i większych zanieczyszczeń dostaje 
się do zmywarki, tym bardziej zabrudzony jest roztwór 
myjący w zbiorniku. Zbiornik roztworu mycia należy 
wówczas opróżniać i ponownie napełniać kilka razy 
dziennie. Wymaga to dużo czasu i powoduje koszty w 
zakresie wody, energii i środków chemicznych do 680 € 
rocznie. Rewolucyjny system usuwania zabrudzeń  
PERMANENT-CLEAN filtruje wszystkie duże  
zabrudzenia i natychmiast usuwa je z maszyny.  
W razie potrzeby maszyna automatycznie się 
regeneruje. Wymiana wody zbiornikowej podczas 
zmywania nie jest wówczas konieczna.

• Unika czasochłonnej wymiany wody
• Zmniejsza koszty eksploatacyjne, które są  

niemożliwe do uniknięcia
• Chroni środowisko

PERFEKCYJNA OCHRONA MASZYNY
Podczas codziennego zmywania zabrudzenia i resztki 
jedzenia nie zawsze są optymalnie usuwanie. Takie 
większe zabrudzenia mogą zatykać systemy sitowe. 
Nie jest wtedy zapewniona bezawaryjna eksploatacja 
maszyny. Rewolucyjny system usuwania zabrudzeń 
PERMANENT-CLEAN wypompowuje wszystkie 
zabrudzenia z maszyny i zapobiega zatykaniu się sit. 
Zapewnia to wysokiej jakości rezultat zmywania.

• Zapobiega dostawaniu się dużych zabrudzeń  
do środka do roztworu zmywania.

• Chroni system filtra przy dużym obciążeniu

STAŁE ZABEZPIECZENIE HIGIENICZNE 
Wysokiej jakości rezultat zmywania po długim dniu 
roboczym bez wymiany wody zbiornikowej w tradycyjnych 
systemach filtracyjnych jest praktycznie niemożliwy. 
Dzięki natychmiastowemu usuwaniu wszystkich cząstek 
brudu ze zbiornika, po zastosowaniu systemu usuwania 
zabrudzeń PERMANENT-CLEAN roztwór mycia także 
pod koniec długiego dnia roboczego pozostaje tak czysty, 
że zapewnia higieniczny rezultat zmywania

• Gwarantuje stały, higieniczny rezultat 
zmywania bez wymiany wody

• Higieniczne i czyste zmywanie także  
przy dużej ilości zabrudzeń
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PROGRAMY INTENSYWNE
Silne zabrudzenia wymagają zwykle intensywnej, 
ręcznej obróbki wstępnej. Dla osiągnięcia w maszynie 
wysokiej jakości wyniku zmywania przy uporczywych 
zabrudzeniach, zmywarki PREMAX stosują gorącą parę 
o temperaturze 100 °C. Przy pomocy zmywania parą 
zaschnięte resztki jedzenia z białka i skrobi są usuwane 
z naczyń. Noże i widelce mogą być zmywane w jedynym 
w swoim rodzaju programie zmywania sztućców,  
przy połączeniu wysokiego ciśnienia i gorącej pary,  
także bez wcześniejszego zmiękczania. 

POWER-PLUS PROGRAM ZMYWANIA
Resztki jedzenia przywierają do naczyń tym mocniej, 
im więcej czasu upływa do momentu zmywania. 
Po dłuższym czasie zasychania może wystąpić 
konieczność albo wstępnego oczyszczenia naczyń, 
albo kilkakrotnego zmywania naczyń dla uzyskania 
higienicznego wyniku zmywania. Dodatkowy program 
zmywania POWER-PLUS z uruchamianymi kolejno 
pompami wytwarza większe ciśnienie zmywania.  
W przeciwieństwie do tradycyjnych programów także 
trudno rozpuszczalne, silnie przywierające resztki  
jedzenia są rozpuszczane i zmywane bez  
wstępnego oczyszczania. Program zmywania  
POWER-PLUS gwarantuje wysokiej jakości 
wynik zmywania także w przypadku trudno 
rozpuszczalnych resztek jedzenia.
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GENIUS-X² SYSTEM FILTRACJI DROBINKOWEJ
Długotrwała czystość roztworu mycia jest warunkiem 
optymalnego wyniku zmywania oraz niskiego zużycia 
środka do zmywania i wody. Dzięki zaawansowanemu 
systemowi filtracji drobinkowej GENIUS-X² roztwór 
myjący jest stale prowadzony przez system filtrów 
podczas zmywania. Cząstki brudu są odpompowywane 
równolegle do cyklu zmywania. Przed płukaniem świeżą 
wodą pozostałe cząstki brudu są odpompowywane. 
Środek do zmywania jest regenerowany świeżą  
wodą podczas płukania. W rezultacie ulega optymalnej 
regeneracji i gwarantuje wysokiej jakości  
wynik zmywania. GENIUS-X² oczyszcza 
się przy odpompowywaniu samoczynnie i w 
znacznym stopniu zmniejsza zużycie  
środka do zmywania.

KONTROLA WŁOŻENIA SYSTEMU FILTRACJI
Czysty roztwór myjący stanowi warunek podstawowy 
dla czystego i higienicznego efektu zmywania naczyń. 
Systemy filtrujące w znacznej mierze przyczyniają się 
do tego, by roztwór myjący pozostawał czysty. Funkcja 
kontroli włożenia układy filtracji sprawdza nieprzerwanie, 
czy sito oraz jednostka filtrująca są prawidłowo  
włożone. W przeciwnym razie sterownik 
wyświetla komunikat ostrzegawczy.  
Po prawidłowym włożeniu układu  
możliwe jest kontynuowanie pracy.

ROTOR-X SYSTEM ZMYWANIA
Uzyskanie idealnego wyniku zmywania jest możliwe 
tylko wtedy, gdy środek myjący działa na całej 
powierzchni naczyń, rozpuszczając oraz wiążąc brud. 
W tym celu płyn myjący musi dotrzeć do każdego 
punktu mytego naczynia. Im częściej i intensywniej 
oddziałowywuje detergent na te punkty, tym lepsza 
jakość zmywania. Obrotowy system myjący ROTOR-X 
składa się z jednego górnego i jednego dolnego 
podwójnego ramienia natryskowego. Rotacja 
ramion mycia wytwarza odpowiednią dynamikę i 
mechanikę roztworu myjącego. Jednocześnie zespół 
dysz szerokokątnych doprowadza przez precyzyjny 
wachlarz rozpylania płyn myjący do każdego miejsca 
na naczyniach. System myjący ROTOR-X gwarantuje 
doskonały rezultat zmywania na całej powierzchni 
kosza, szczególnie w narożnikach.

PODSTAWOWY PROGRAM
W zależności od składu potraw i podgrzania talerza 
podczas procesu wydawania posiłku, po pewnym czasie 
na zmywanych naczyniach tworzą się osady ze skrobi. 
Zgłoszony do opatentowania podstawowy program 
zmywania usuwa w zmywarce skrobię z naczyń.  
Zostaje wyeliminowane kłopotliwe i czasochłonne ręczne 
oczyszczanie naczyń przy użyciu agresywnego roztworu 
czyszczącego. Podstawowy program zmywania odciąża 
personel i gwarantuje lśniąco czyste naczynia.
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PROGRAM ECO  
Niskie zużycie wody i krótki czas programu to 
ważne czynniki, pozwalające na obniżenie kosztów i 
oszczędność czasu. Przy płukaniu parą zużycie wody za 
pomocą pary jest redukowane do 1,4 l świeżej wody na 
kosz. W porównaniu z tradycyjnymi modelami przynosi to 
oszczędność do 44 % wody i chemikaliów. Przy zmywaniu 
na gorąco można zwiększyć wydajność 
maszyny dzięki wyższej temperaturze 
zmywania o 17 % do 70 koszy/h. Najkrótszy 
program trwa tylko 52 sekund.

SYSTEM MAGAZYNOWANIA  
ENERGII Z POWIETRZA WYLOTOWEGO
Przy otwieraniu tradycyjnej zmywarki kapturowej gorąca 
para wodna ulatnia się z otwartej tylnej strony kaptura 
do pomieszczenia i cenna energia zostaje utracona. 
Zintegrowany seryjnie magazyn energii powietrza 
wylotowego w zmywarkach HOBART opiera się na 
zastosowaniu kaptura, zamkniętego ze wszystkich 
stron. Dzięki temu, po otwarciu maszyny, gorąca para 
wodna pozostaje w kapturze i nie może ulotnić się do 
pomieszczenia. W ten sposób energia cieplna pozostaje 
w systemie. Seryjny magazyn energii nie odprowadza 
praktycznie wcale wilgoci i energii do pomieszczenia. 
Dzięki zamkniętemu kapturowi zmywarki kapturowe 
HOBART nie potrzebują oddzielnego systemu 
odzyskiwania ciepła z powietrza wylotowego.  
Magazyn na energię powietrza wylotowego 
zapewnia oszczędność do 3.120 kWh energii 
lub do 720 € kosztów energii rocznie.* 
Możliwe jest to bez dodatkowych inwestycji.

SYSTEM ODZYSKU ENERGII Z WODY SPUSTOWEJ
W zmywarkach przemysłowych stosuje się wiele 
energii do wytworzenia gorącej wody, umożliwiającej 
uzyskanie higienicznego wyniku zmywania. Po 
zakończeniu zmywania zużyta woda zbiornikowa 
jest odpompowywana z temperaturą 60 °C. Energia 
zgromadzona w postaci ciepła jest przy tym tracona 
bez wykorzystania. System odzyskiwania ciepła z wody 
spustowej wykorzystuje energię tej wody i ponownie 
doprowadza ją do zmywarki. Odprowadza on ścieki o 
temperaturze 60 °C w wymienniku ciepła, przeciwnie do 
dopływającej zimnej wody. W ramach następującej w 
nim wymiany ciepła zimna, świeża woda o temperaturze 
15 °C jest podgrzewana do ok. 40 °C bez dodatkowego 
zapotrzebowania na energię. Zapotrzebowanie na 
energię do osiągnięcia ostatecznej temperatury płukania 
jest dzięki temu redukowane do 3.630 kWh rocznie*. 
Chroni to środowisko naturalne i przynosi oszczędność 
kosztów eksploatacyjnych do 835 € 
rocznie*. Zmywarki kapturowe z systemem 
odzyskiwania ciepła ze ścieków wymagają 
mniejszej mocy przyłączeniowej.

OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNYM SYSTEMOM 
ODZYSKIWANIA ENERGII.

*  Podstawa obliczeń: Maszyna: AMXT ze 100 programami zmywania/dzień przy  
312 dniach roboczych/rocznie, koszty energii: 0,23 € /kWh, zużycie wody: 2,0 l/kosz  
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CIEPLNO DŹWIĘKOWA IZOLACJA KAPTURA
Dzięki izolacji o grubości 15 mm płyn myjący nie 
schładza się na ścianach kaptura. Energia cieplna 
utrzymywana jest nawet w trakcie pracy zmywarki. 
Zwiększa to efektywność użytku ciepła i oszczędza 
energię. Zamknięty ze wszystkich stron kaptur zwiększa 
stopień oszczędności energii zapewniany przez izolację.

SENSO-ACTIVE INTELIGENTNA KONTROLA 
ROZTWORU MYJĄCEGO
Zanieczyszczenia, jakie trafiają do zmywarki,  
zależą od zmieniającego się codziennie jadłospisu, 
wyboru potraw przez gości oraz pory dnia. 
Konwencjonalne zmywarki nie dopasowują zużycia  
wody regenerującej do stopnia zanieczyszczenia 
roztworu mycia. Co więcej, stosują one zawsze 
przy płukaniu maksymalną ilość wody, aby uzyskać 
dostateczną regenerację roztworu myjącego również w 
przypadku silnego zabrudzenia. W efekcie zużywane 
jest więcej wody, niż jest to właściwie konieczne. 
Inteligentny system kontroli roztworu myjącego HOBART 
przez cały czas mierzy jakość roztworu w zbiorniku i 
ustawia ilość wody przy każdym płukaniu na minimum 
niezbędne do uzyskania nienagannie higienicznego 
końcowego efektu zmywania. Zużycie podczas płukania 
spada dzięki temu nawet do 1,4 l świeżej wody. Dzięki 
systemowi inteligentnej kontroli roztworu myjącego 
HOBART można zaoszczędzić nawet 44 % wody, 
środków czyszczących i energii.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Aby zmniejszyć całkowitą moc przyłączeniową 
zmywarek kapturowych redukuje się w tradycyjnych 
maszynach moc grzałek w bojlerze. Dzięki temu czas 
nagrzewania wydłuża się jednak nawet o 100%.  
Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią w 
zmywarkach kapturowych HOBART do napełnienia 
zawsze dostępna jest maksymalna wydajność 
bojlera. Czas napełniania jest redukowany. Podczas 
zmywania można zmniejszyć moc grzewczą bojlera 
do niezbędnego minimum, aby przygotować energię 
dla pompy zmywającej i grzałek zbiornika. Dzięki 
inteligentnemu zastosowaniu dostępnej energii przy 
niskiej, całkowitej wartości przyłączeniowej maszyn, 
zapewnia się równocześnie krótkie czasy nagrzewania.
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OBSŁUGA

VISIOTRONIC STEROWANIE
Sterowanie musi pokazywać użytkownikowi 
najważniejsze informacje, na przykład status programu 
czy ostrzeżenia, bez opóźnień i czytelnie. Dodatkowe 
informacje na temat aktualnego programu zmywania, 
wartości temperatury lub danych roboczych muszą 
być szybko i łatwo dostępne. Inteligentne sterowanie 
VISIOTRONIC dokładnie spełnia te wymagania. Żądane 
informacje są pokazywane na dużym wyświetlaczu 
zarówno w postaci tekstowej, jak i za pomocą symboli. 
Wyświetlacz jest włączany przez czujnik zbliżeniowy 
i wyłącza się, gdy użytkownik ponownie oddali się od 
maszyny. Wyświetlacz STARTER jest przez cały czas 
oświetlony i za pomocą kolorów sygnalizuje 
aktualny stan pracy maszyny. Inteligentne 
sterowanie VISIOTRONIC zapewnia prostą i 
intuicyjną obsługę zmywarki HOBART.

VAPOSTOP SYSTEM WYCIĄGU PARY
Przy otwieraniu kaptura tradycyjnych zmywarek do 
naczyń kuchennych tylną częścią kaptura uchodzi 
ogromna ilość gorącej pary. Konstrukcja kaptura 
ze zamkniętą tylna ścianką E-STORE zatrzymuje 
większość pary w kapturze. System wyciągu pary 
VAPOSTOP ze zintegrowanym systemem odzysku 
ciepła z powietrza wylotowego działa na zasadzie 
kilkustopniowej wentylacji. System wyciągu skutecznie 
zapobiega uchodzeniu pary z komory, redukując jej ilość 
o 90 %. Wyjmowanie umytych naczyń jest znacznie 
przyjemniejsze i bezpieczniejsze dla obsługi, ponieważ 
personel nie jest narażony na buchającą z komory parę.

WSKAŹNIK POZOSTAŁEGO CZASU PRACY ZMYWARKI
Pilnowanie przebiegu zmywania jest w normalnym 
wypadku mocno utrudnione. Użytkownik może przyjść zbyt 
wcześnie lub zbyt późno. Wskaźnik pozostałego czasu 
pracy zmywarki HOBART na wyświetlaczu STARTER 
wskazuje w dobrze widoczny sposób zaawansowanie 
aktywnego programu zmywania. Cztery barwne elementy 
na wyświetlaczu STARTER wypełniają się przy tym w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dając 
tym samym personelowi nawet w okresach największego 
nasilenia obowiązków możliwość błyskawicznego i 
prawidłowego określenia priorytetów i wydajnej pracy. 

WSKAŹNIK REZERWY PŁYNÓW
Zintegrowany wskaźnik poziomu płynów wskazuje 
konieczność dolania środka do mycia i do płukania. 
Dzięki temu zagwarantowany jest długotrwały,  
optymalny wynik zmywania. 

WBUDOWANY SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY 
Wapień, jako jeden z rozpuszczonych w wodzie 
minerałów, odpowiada w zmywarkach za powstawanie 
osadów na elementach i przepalanie się grzałek. 
Zmywarka może być opcjonalnie wyposażona we 
wbudowany układ zmiękczania wody. Automatycznie 
przeprowadzane zmiękczanie wody zapewnia 
niezakłócone użytkowanie zmywarki. Opcjonalny  
układ zmiękczania wody skutecznie chroni zmywarkę,  
a zwłaszcza grzałki w bojlerze, przed osadzaniem  
się kamienia.
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OBSŁUGA

CZUJNIK ZATKANIA FILTRA
Jeżeli w maszynie znajduje się dużo zanieczyszczeń, 
może dojść do zatkania filtra. Czujnik zatkania 
filtra rozpoznaje ten stan i wyświetla ostrzeżenie w 
panelu obsługi. Funkcja ta jest bardzo pomocna dla 
pracowników i zapewnia ciągłe i prawidłowe mycie.

MECHANIZM PODNOSZĄCY KAPTUR
Opcjonalny mechanizm podnoszący kaptur otwiera 
kaptur automatycznie po zakończeniu programu 
zmywania i zamyka go ponownie po naciśnięciu 
przycisku. Mechanizm ten zapewnia personelowi 
maksymalny komfort pracy.

PROGRAM HIGIENICZNY
W miarę upływu czasu w zmywarce osadza się kamień 
i zanieczyszczenia. Opatentowana funkcja czyszczenia 
program higieniczny w połączeniu z higienicznymi 
tabletkami skutecznie usuwa kamień i pozostałości 
zanieczyszczeń, zapewniając przy tym miły zapach.  
O programie przypomina wyświetlacz po ustalonej 
liczbie cykli zmywania.

CLIP-IN RAMIONA  
ZMYWAJĄCO-PŁUCZĄCE Z MECHANIZMEM
Dla łatwiejszego czyszczenia zmywarki, istnieje 
możliwość wyjęcia obu ramion zmywająco-płuczących  
z komory myjącej jednym ruchem ręki dzięki  
systemowi CLIP-IN. Po wyczyszczeniu, 
ramiona zmywająco-płuczące można równie 
łatwo ponownie wsadzić na miejsce bez 
używania narzędzi.

EASY-CLEAN KONCEPCJA CZYSZCZENIA
Różne komponenty maszyny wymagają codziennego 
czyszczenia. Dla unaocznienia operatorowi, jakie  
części należy wyjąć do oczyszczenia, są one oznaczone 
kolorem niebieskim. Dzięki temu czyszczenie maszyny 
jest proste i szybkie.

ZŁĄCZE USB DO DOKUMENTOWANIA DANYCH
Dokumentowanie istotnych danych eksploatacyjnych, 
jak temperatura lub czas trwania programu zmywania, 
jest regulowane obligatoryjnie w zakresie eksploatacji 
zmywarki przemysłowej przez DIN SPEC 10534. To 
czasochłonne zadanie jest realizowane automatycznie 
przez sterownik VISIOTRONIC. Do regularnego i 
prostego pobierania tych danych służy znajdujące 
się w maszynie złącze USB. Dzięki temu 
parametry robocze i higieniczne można 
szybko i skutecznie udokumentować i 
zapisać na urządzeniu zewnętrznym.
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ELASTYCZNOŚĆ

XL KOMORA ZMYWANIA
Poszerzona komora wewnętrzna kaptura i powiększona 
wysokość załadowcza modeli PROFI AMXXL i  
PREMAX AUPL umożliwiają ustawianie znormalizowanych 
pojemników i koszy piekarniczych. Pod dużym kapturem 
można bez problemu umieścić dwa pojemniki GN 1/1 lub 
do 8 blach i tac 600 x 400 mm.

PODWÓJNA POJEMNOŚĆ
Podczas programu w modelach PROFI AMXT i 
PREMAX AUPT możliwe jest równoczesne zmywanie 
2 koszy z naczyniami, tacami do podawania posiłków 
i małymi tacami oraz garnkami i patelniami. Unika się 
niepotrzebnego okresu oczekiwania i zapewniony jest 
stały cykl roboczy. 

WARIANTY USTAWIENIA
Zmywarki kapturowe HOBART można ustawiać 
odpowiednio do organizacji pracy w zmywalni i 
dostosowywać do przepływu naczyń. Kosze z 
naczyniami mogą być wsuwane do zmywarek 
kapturowych zarówno z lewej, jak i z prawej strony. 
Oprócz montażu wzdłuż ściany między stołem 
załadowczym i wyładowczym można zintegrować 
wszystkie zmywarki kapturowe w system stołów  
także przy ustawieniu w narożniku. Także przy 
ustawieniu narożnym maszyna dopasowuje się  
do przepływu naczyń i może być załadowywana  
koszami zarówno z przodu, jak i z boku.
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RYSUNKI

� Wąż odpływowy                 � Przyłącze czystej wody                 � Kabel łączeniowy                 � Płyn do mycia a)                 �Płyn do nabłyszczania a)

a) w przypadku urządzeń z napełnianiem węży 

Model PROFI: Rysunek odzysku ciepła 
Maksymalna wysokość profilu stołu w AMXXL i AUPL przy ustawieniu narożnym: 40 mm.

*   +- 25 mm regulacja nóżek
** 137 mm dla modeli z odzyskiem ciepła

AM900 / AMX / AMXX

AMXXL

AMXT

AUP

AUPL

AUPT
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WYPOSAŻENIE

SERIA PROFI

MODELE AM900 AMX AMXR AMXX AMXXR AMXXL AMXT

PERMANENT-CLEAN System eliminacji zanieczyszczeń – – – – – – –

WYNIK ZMYWANIA –

Programy intensywne – – – – – – –

GENIUS-X² System filtracji drobinkowej – l l l l l l

POWER-PLUS Program zmywania  – – – – – – –

ROTOR-X Ramiona myjące – – – l l l –

Kontrola sit – l l l l l l

Program redukcji skrobi – l l l l l l

WYDAJNOŚĆ
Program Eco – – – – – – –

System magazynowania energii z powietrza wylotowego l l l l l l l

System odzysku energii z wody spustowej – – l – l  

Kaptur izolowany termicznie i akustycznie – l l l l l l

SENSO-ACTIVE wykorzystanie zasobów – l l l l l l

Inteligentne zarządzanie energią – – – l l l l

OBSŁUGA
VISIOTRONIC Sterownik l l l l l l l

VAPOSTOP otwieranie kaptura –      

Wskaźnik pozostałego czasu pracy l l l l l l l

Wskaźnik rezerwy płynów – l l l l l l

Zintegrowane zmiękczanie wody       –

Czujnik zabrudzenia sit – – – l l l l

Automatyczny podnośnik kaptura* –      

Program higieniczny – l l l l l l

CLIP-IN Ramiona zmywająco-płuczące l l l l l l l

EASY-CLEAN Koncepcja czyszczenia l l l l l l l

Złącze USB l l l l l l l

ELASTYCZNOŚĆ
XL Komora zmywania – – – – – l –

Podwójna pojemność – – – – – – l

Warianty ustawienia l l l l l l l

l wyposażenie fabryczne (włącznie)                wyposażenie opcjonalne               – niedostępne
* Automatyczny podnośnik kaptura w PREMAX AUP/AUPL przy ustawieniu w narożniku nie jest możliwy.
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SERIA PREMAX

MODELE AUP AUPL AUPT

PERMANENT-CLEAN System eliminacji zanieczyszczeń l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE

WYNIK ZMYWANIA
Programy intensywne l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE

GENIUS-X² System filtracji drobinkowej  l l l

POWER-PLUS Program zmywania l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE

ROTOR-X Ramiona myjące l l l

Kontrola sit l l l

Program redukcji skrobi l l l

WYDAJNOŚĆ
Program Eco l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE l  PREMAX — SERIA EXCLUSIVE

System magazynowania energii z powietrza wylotowego l l l

System odzysku energii z wody spustowej – – –

Kaptur izolowany termicznie i akustycznie l l l

SENSO-ACTIVE wykorzystanie zasobów l l l

Inteligentne zarządzanie energią l l l

OBSŁUGA
VISIOTRONIC Sterownik l l l

VAPOSTOP otwieranie kaptura   

Wskaźnik pozostałego czasu pracy l l l

Wskaźnik rezerwy płynów l l l

Zintegrowane zmiękczanie wody   –

Czujnik zabrudzenia sit l l l

Automatyczny podnośnik kaptura*   

Program higieniczny l l l

CLIP-IN Ramiona zmywająco-płuczące l l l

EASY-CLEAN Koncepcja czyszczenia l l l

Złącze USB l l l

ELASTYCZNOŚĆ
XL Komora zmywania – l –

Podwójna pojemność – – l

Warianty ustawienia l l l
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DANE TECHNICZNE

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE DLA UZYSKANIA OPTYMALNEGO EFEKTU ZMYWANIA

UZDATNIANIE WODY
Instalacje zmiękczające wodę do ochrony przed osadzaniem 
się kamienia oraz instalacje osmotyczne, zapewniające wynik 
zmywania bez plam.

ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA
Właściwy środek myjący do każdego zastosowania —  
doskonale dobrany do zmywarki. Linia higieniczna HYLINE.

SERIA PROFI

MODELE AMX | AM900 AMXR AMXX AMXXR AMXXL 

CZAS WYKONYWANIA 
PROGRAMU* 

60 / 90 / 180 s i  
programy specjalne

60 / 90 / 180 s i  
programy specjalne

52 / 75 / 180 s i  
programy specjalne

52 / 75 / 180 s i  
programy specjalne

52 / 75 / 180 s i  
programy specjalne

WYDAJNOŚĆ 
Koszy 60 /h 60 /h 70 /h 70 /h 70 /h

Talerzy 1.080 /h 1.080 /h 1.260 /h 1.260 /h 1.680 /h

Szklanek 2.160 /h 2.160 /h 2.520 /h 2.520 /h 2.520 /h

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
PALIWA 23 l 23 l 40 l 40 l 40 l

ZUŻYCIE WODY 2,0 l/kosz 2,0 l/kosz 2,0 l/kosz 2,0 l/kosz 2,0 l/kosz

MOC POMPY 0,7 kW 0,7 kW 1,1 kW 1,1 kW 1,1 kW 

Grzałek zbiornika 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

MOC GRZEWCZĄ 
Fabrycznie 6,2 kW 6,2 kW 12,4 kW 6,2 kW 12,4 kW

Z możliwością obniżenia 6,2 kW 12,4 kW 6,2 kW

ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
PRZYŁĄCZENIOWA 

Fabrycznie 7,1 kW | 3 x 16 A 7,1 kW | 3 x 16 A 16,3 | 3 x 32 A 7,6 | 3 x 16 A 16,3 | 3 x 32 A 

Z możliwością obniżenia 10,1 | 3 x 25 A 12,6 | 3 x 20 A 10,1 | 3 x 25 A 

Zasilanie elektryczne 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 

WYMIARY 
Szerokość 635 mm 635 mm 635 mm 635 mm 735 mm

Głębokość 742 mm 742 mm 742 mm 742 mm 742 mm

Wysokość 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.510 mm 1.610 mm

Wysokość wsuwania 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm 540 mm

Wysokość przy  
otwartym kapturze 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm 1.995 mm 2.195 mm

Wielkość kosza 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 |  
600 x 500 mm
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*  W celu uzyskania wymaganej temperatury płukania nawet w przypadku 
przyłączenia do zimnej wody lub zmniejszonej mocy grzałki, urządzenie 
wyposażone jest w automatyczne wydłużenie czasu trwania programu. 

SERIA PREMAX

MODELE AMXT AUP AUPL AUPT 

CZAS WYKONYWANIA 
PROGRAMU* 

60 / 90 / 180 s i  
programy specjalne

52 / 70 / 170 / 180 s i 
programy specjalne

52 / 70 / 170 / 180 s i 
programy specjalne

52 / 70 / 170 / 180 s i 
programy specjalne

WYDAJNOŚĆ 
Koszy 120 /h 70 /h 70 /h 140 /h

Talerzy 2.160 /h 1.260 /h 1.680 /h 2.520 /h

Szklanek 4.320 /h 2.520 /h 2.520 /h 5.040 /h

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 
PALIWA 40 l 40 l 40 l 80 l

ZUŻYCIE WODY 2,0 l/kosz 1,4 l/kosz 1,4 l/kosz 1,4 l/kosz

MOC POMPY 2 x 0,7 kW 2 x 1,1 kW 2 x 1,1 kW 4 x 1,1 kW 

Grzałek zbiornika 3,3 2,5 2,5 6,0 

MOC GRZEWCZĄ 
Fabrycznie 12,4 kW 12,4 kW 12,4 kW 12,4 kW

Z możliwością obniżenia 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW 6,2 kW

ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
PRZYŁĄCZENIOWA 

Fabrycznie 19,4 | 3 x 32 A 17,5 | 3 x 35 A 17,5 | 3 x 35 A 23,5 | 3 x 40 A 

Z możliwością obniżenia 12,5 | 3 x 20 A 11,3 | 3 x 25 A 11,3 | 3 x 25 A 18,7 | 3 x 32 A 

Zasilanie elektryczne 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 

WYMIARY 
Szerokość 1.268 mm 635 mm 735 mm 1.268 mm

Głębokość 742 mm 742 mm 742 mm 742 mm

Wysokość 1.510 mm 1.510 mm 1.610 mm 1.510 mm

Wysokość wsuwania 440 mm 440 mm 540 mm 440 mm

Wysokość przy otwartym 
kapturze 1.995 mm 1.995 mm 2.195 mm 1.995 mm

Wielkość kosza 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 |  
600 x 500 mm 500 x 500 mm
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PRZEDSIĘBIORSTWO

Firma HOBART jest liderem rynku w zakresie komercyjnej 
techniki zmywania naczyń i renomowanym producentem 
w zakresie techniki gotowania i przyrządzania posiłków, 
chłodnictwa i technologii ekologicznej. Założona 
w roku 1897 w Troy w stanie Ohio firma HOBART 
zatrudnia obecnie na całym świecie ponad 6900 osób. 
W zakładzie produkcyjnym w Offenburg w Niemczech 
firma HOBART projektuje, produkuje i sprzedaje 
globalnie systemy zmywania naczyń. Na całym 
świecie gastronomia i hotelarstwo, placówki żywienia 
zbiorowego, piekarnie,masarnie, supermarkety, linie 
lotnicze oraz statki żeglugi pasażerskiej stosują nasze 
innowacyjne produkty o najwyższych parametrach w 
zakresie ekonomiczności i ekologiczności.

JEŚLI KIEDYKOLWIEK 
PIERWSZA ZMYWARKA 
RZECZYWIŚCIE BĘDZIE W 
STANIE ZMYWAĆ BEZ WODY — 
BĘDZIE TO HOBART.
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Taką obietnicę jakości składamy  
naszym klientom i jest to nasza osobista ambicja,  

jaką mają w HOBART wszyscy pracownicy.

NASZA WIZJA — ZMYWANIE BEZ WODY

Intensywne badania rynku wykazały, że nasi klienci 
oczekują techniki zmywania naczyń, która połączy 
maksymalną ekonomiczność z optymalną wydajnością. 
Kierujemy się tymi wymaganiami i tworzymy podstawy 
naszej wizji „zmywania bez wody”. Wizja ta jest dla nas 
nieustannym bodźcem do podążania coraz to nowymi 
drogami, zmierzającymi do coraz większej redukcji 
zużycia wody, energii i środków chemicznych. Dzięki 
innowacyjnym szczytowym osiągnięciom pragniemy 
zbliżać się krok po kroku do naszego celu. Wiemy 
to już teraz: jeśli kiedykolwiek pierwsza zmywarka 
rzeczywiście będzie w stanie zmywać bez wody — 
będzie to HOBART.

W NASZYM CENTRUM UWAGI 
INNOWACYJNIE — EKONOMICZNIE — EKOLOGICZNIE

Tak brzmi nasza maksyma. „Innowacyjnie” oznacza 
dla nas nieprzerwane wyznaczanie nowych kryteriów 
technologicznych w połączeniu z rzeczywistą wartością 
dodaną dla klienta. Umożliwia to nam nasze własne 
centrum technologii i innowacji w zakresie technologii 
zmywania w naszej siedzibie w Niemczech. Dzięki 
skoncentrowanej sile innowacji powstają tutaj 
wysokowydajne produkty, nieprzerwanie potwierdzające 
naszą pozycję lidera technologicznego. Ekonomiczność 
oznacza dla nas wyznaczanie kryteriów w zakresie 
minimalnych kosztów użytkowania i wykorzystywania 
zasobów oraz ciągłe rewolucjonizowanie rynku. 
Bycie ekologicznymi oznacza dla nas odpowiedzialne 
obchodzenie się z zasobami i zrównoważoną politykę 
w zakresie zużycia energii. Dotyczy to nie tylko 
użytkowanego produktu, lecz obejmuje całościowo 
wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa,  
jak zakupy czy produkcja.



DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH  
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg   

Tel.: +49(0)781.600-0  I  Fax: +49(0)781.600-23 19 

info@hobart.de  I  www.hobart.de

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG  
Bäulerwisenstrasse 1  I  8152 Glattbrugg 

Tel.: +41(0)43.211 56-56 

Fax: +41(0)43.211 56-99

info@gehriggroup.ch 

www.gehriggroup.ch

         Werkskundendienst 0180.345 62 58  

 für Österreich         0820.24 05 99  

Zentraler Verkauf 0180.300 00 68

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  

77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Téléphone: +33(0)1 64 11 60 00     

Fax: +33(0)1 64 11 60 01

contact@hobart.fr   

www.hobart.fr

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12  I  3447GK Woerden  

Tel.: +31(0)348.46 26 26   

Fax: +31(0)348-43 01 17

info@hobart.nl   

www.hobart.nl

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27  I  2670 Greve  

Tel.: +45(0)43 90 50 12    

Fax: +45(0)43 90 50 02

post@hobart.dk  

www.hobart.dk

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K. 
Suzunaka Building Omori

6-16-16 Minami-Oi  I  Shinagawa-ku  I  Tokyo 140-0013 

Phone: +81(0)3 5767 8670

Fax: +81(0)3 5767 8675

info@hobart.co.jp    

www.hobart.co.jp

THAILAND
HOBART (THAILAND)
889 Thai CC building  I  31st Floor  I  Room no. 311

South Sathorn Rd.  I  Yannawa  I  Sathorn    

Bangkok 10120  

Phone:  +66(0)2-675-6279  I  Fax: +66(0)2-675-6280

enquiry@hobartthailand.com  I  www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg  I  Germany

Phone: +49(0)781.600-28 20 

Fax: +49(0)781.600-28 19

info-export@hobart.de   

www.hobart-export.com

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158  I  Kallang Way  I  #06-03/05   

Singapore 349245  

Phone: +65(0)6846 7117    

Fax: +65(0)6846 0991 

enquiry@hobart.com.sg    

www.hobart.com.sg 

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street  I  Silverwater NSW  I  2128

Tel.: +61(0)2 9714 0200 

Fax: +61(0)2 9714 0242

www.hobartfood.com.au

KOREA
HOBART KOREA LLC 
7th Floor  I  Woonsan Bldg  I  108  I  Bangi-dong

Songpa-gu  I  Seoul 138-050  

Phone: +82(0)2 34 43 69 01

Fax: +82(0)2 34 43 69 05

contact@hobart.co.kr    

www.hobart.co.kr

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120  I  1363 HØVIK 

Tel.: +47(0)67 10 98 00

post@hobart.no  

www.hobart.no

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way  I  Orton Southgate  

Peterborough  I  PE2 6GN 

Phone: +44(0)844 888 7777 

customer.support@hobartuk.com 

www.hobartuk.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6  I  1910 Kampenhout  

Phone: +32(0)16 60 60 40    

Fax: +32 (0)16 60 59 88

sales@hobart.be   

www.hobart.be

SVERIGE 
HOBART SCANDINAVIA APS
Box 2101  I  196 02 Kungsängen 

Tel.: +46(0)8 584 50 920    

Fax: +46(0)8 584 50 929

info@hobart.se  

www.hobart.se

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 02/2015. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 02/2015. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 02/2015. Nous nous réservons le droit de modifier  
les données ou les configurations techniques de nos machines. P
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