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PREMAX UP:
Den enda grovdiskmaskinen på marknaden med sidodiskarmar. 
Jämfört med andra modeller erbjuder PREMAX UP tre gånger så 
mycket kapacitet på samma utrymme.  Ett Innovativt och effektivt 
disksystem resulterar i ett förbättrat resultat även med svårt smutsat 
diskgods. 

PREMAX UPT:
PREMAX UPT erbjuder alla fördelar som PREMAX UP
kombinerat med dubbel kapacitet.

PROFI UX: 
Diskar grytor, kastruller, GN-kantiner, bageriplåtar och -backar med 
perfekt diskresultat.  Kan även diska 4 brödbackar samtidigt.

PROFI UXT:
Den rätta grovdiskmaskinen med stor kapacitet.  PROFI UXT  
erbjuder dubbel kapacitet jämfört med PROFI UX och kan diska  
6 brödbackar samtidigt.

PROFI UXTH:
Grovdiskmaskin med huv underlättar in- och utmatning av diskgods. 
Kan även utrustas med automatisk huvlyft. 

PROFI UXTLH:
Extra stor innerhöjd ökar kapacitetet för PROFI U XTLH.  En utmärkt 
grovdiskmaskin för t.ex bagerier med stora bakplåtar och  kittlar.

DET FINNS EN HOBART FÖR VARJE DISKRUM
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MYCKET BRA DISKRESULTAT

PREM
AX-LIN

E EXCLU
SIVE

DISKNING MED ÅNGA

Hårt smutsad disk med fastbränd yta och mycket stärkelse 
samt protein är ofta en stor utmaning för grovdiskmaskiner. 
I PREMAX UP finns förutom POWER-PLUS programmet också 
ånga, som hjälper till att få rent diskgodset. Ångan tränger 
in i smutsen och gör den mjuk så att den lätt avlägsnas i 
diskprogrammet. 

• Ångan tränger in i smutsen
• Disktemperaturen höjs mycket snabbt
• Högre temperatur förbättrar diskmedlets påverkan

DE FLESTA GROVDISKMASKINER GÖR SITT JOBB, MEN HOBART KAN MERA! 

SPRAYFUNKTION FÖR DISKMEDEL

Hårt smutsad disk med mycket stärkelse exempelvis:

• Potatismos
• Potatisgratänger
• Ris och pasta
 
kräver ofta manuell blötläggning och rengöring av 
diskgodset, vilket är en tidskrävande process.   
Med HOBARTS sprayfunktion med diskmedel i PREMAX  UP,  
blötläggs diskgodset med diskmedel i ca 30 sekunder innan 
diskcykeln startar. Detta innebär att den mest krävande 
smutsen mjukas upp och lätt kan diskas bort i följande 
diskcykel.  

Normal 
soil 

High 
level of soil 

Extremely high 
level of soil 

+ Detergent direct spraying system
(PREMAX-LINE EXCLUSIVE)

+ VAPO-ACTIVE steam washing
(PREMAX-LINE EXCLUSIVE)

Washing at 65 °C
(standard)

BEST WASHING RESULTS ALL ALONG THE LINE
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X-UTFORMADE DISKARMAR

De roterande X-utformade övre och nedre diskarmarna 
utför en effektiv mekanisk bearbetning. Samtidigt sprids 
diskvattnet med de speciellt utformade dysorna, så att 
vattnet når varje del av diskgodset.  

• Kontakt med vattnet dubbleras
• Den mekaniska bearbetningen blir 100% större

Den X-utformade diskarmen säkerställer ett perfekt 
diskresultat.

X-utformade diskarmar består av en övre och en nedre 
diskarm och två övre och två nedre diskarmar  i  
PROFI UXT, UXTH, UXTLH och PREMAX UPT modeller.

DUBBLA DISKPUMPAR 

Grovdiskmaskiner skall ha mycket högre vattentryck 
än vanliga diskmaskiner. Därför har alla Hobart 
grovdiskmaskiner två kraftiga diskpumpar som standard.

• Diskarmar med specialmunstycken
• Diskpumpar med 200 % högre prestanda

Den här kombinationen säkerställer ett hygieniskt 
diskresultat med mycket smutsigt diskgods.

04 | 05
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MYCKET BRA DISKRESULTAT

DISKVATTENSENSOR

Hobarts intelligenta diskvattensensor mäter diskvattnets 
kvalité vid varje diskcykel.  Den ser till att sköljvolymen 
anpassas till ett minimum och dessutom säkerställer den 
ett hygieniskt disk resultat.  Detta reducerar behovet av 
sköljvatten per diskprogram.  PREMAX 1.0 liter och PROFI 
2.0 liter. ( Kolla hur många liter?) 
 
Diskvattensensorn kan spara upp till 60% av vatten, kem 
och energiförbrukningen.

Fördelar:

• Bra diskresultat även när disken är hårt smutsad 
• Diskmaskinen rättar till eventuella användarfel
• Konstant byte av vatten under diskprocessen

GENIUS-X² SJÄLVRENGÖRANDE FILTERSYSTEM

Med Genius X2 filtersystemet används vatten och energi 
optimalt på ett miljövänligt sätt.  Maskinen spolar av 
partiklar och matrester som samlas i Genius X2 filtret. 
Sedan pumpas dessa ut ur maskinen efter 10 sekunders 
användning, samtidigt som maskinen fortsätter att diska.  
Efter diskcykeln tömmer maskinen kvarvarande partiklar 
som har samlats i filtret.  Genius X2 systemet sköljer sedan 
disken med rent och hett vatten som sedan används vid 
nästa diskning.

1. Matrester samlas i filtret och hindras att blandas i 
diskvattnet

2. Redan efter 10 sekunder töms en del av matresterna 
 i avloppet

3. Resten av matresterna samlas i filtret och töms före 
sköljfasen. 
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ANVÄNDARVÄNLIG

VÄRMEÅTERVINNING VIA FRÅNLUFTEN - VAPOSTOP 

Med HOBARTs unika Vapostop-funktion kondenseras 65 °C 
ånga i maskinen innan luckan öppnas.  Behovet av ventilations- 
kåpa med forcerad ventilation reduceras eller elimineras helt.  
Vapostop är integrerad i maskinen och tar alltså inget extra 
utrymme och kräver inga extra el- eller vattenanslutningar. 
  

VAPOSTOP-system är extra tillval till Hobarts grovdiskmaskiner. 

Fördelar med patenterad VAPOSTOP:

• Kyler ner ångan till ca 25 °C
• Förbättrar inomhusluften
• Underlättar arbetet

VISIOTRONIC KONTROLLPANEL 

Visiotronic display visar temperaturer samt driftinformation  
i klartext på svenska.  Status på programmet visas genom 
fyra färgskiftningar i startknappen.

• Blå: Programmet har startat
• Delvis grön: sköljning
• Grön: Programmet är slut / färdigt att startas igen
• Röd: fel

USB-PORT FÖR DATA
DIN 10534 normen innebär att det är ett krav med 
temperatur och programtidsövervakning.  Detta är ett 
måste för alla användare.  Kontrollpanelen ”VISIOTRONIC” 
utför detta med automatik utan att slutanvändaren behöver 
skriva ner data.  Via Hobarts enkla lösning med USB port 
kan programtid och temperatur samt HACCP data laddas 
ned på ett snabbt och enkelt sätt.  
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EKONOMI PÅ HÖG NIVÅ

PREM
AX-LIN

E EXCLU
SIVE

HÖG KAPACITET SAMT MÅNGSIDIGHET
 
Patenterade sidodiskarmar 
Maskinen har roterande sidodiskarmar för diskning och 
sköljning. Två fixerade dysor hjälper till att skölja i hörnen på 
diskgodset.  Jämfört med den konventionella diskmaskinen 
ökas diskkapaciten vid diskning av GN-kantiner och boxar 
avsevärt.

• PREMAX UP tredubbel kapacitet från 2 till 6 GN-1/1
• PREMAX UPT dubbel kapacitet från 4 till 8 GN-1/1 

 
GN-KANTINER PER DISKCYKEL

Grovdiskmaskinens effektivitet ökar avsevärt när man kan 
diska större mängder av GN-kaniner och backar.  
Besparingen blir många arbetstimmar årligen.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

UPTUPUXTUX

GN containers per wash cycle
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VÄRMEÅTERVINNING VIA FRÅNLUFTEN

Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten ( normalt varmt 
vatten ) utan höjd eleffekt på genomströmmaren.
T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man disk-
maskinens värme för att höja vattentemperaturen till  
+ 30°C.

• Sparar upp till 5 600 kWh per år
• Reducerar temperaturen i diskrummet
• Förbättrar inomhusklimatet

Värmeåtervinnimng är tillval till Hobarts grovdiskmakiner.

VÄRMEÅTERVINNING VIA AVLOPPSVATTNET

Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten (normalt varmt 
vatten) utan höjd eleffekt på genomströmmaren.
T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man 
avloppsvattens värme (ca 65 °C) för att höja vattentempera-
turen till  +45°C. Detta betyder att man värmer upp vattnet 
+35°C utan extra kostnad.  Resterande uppvärmning av 
sköljvattnet hjälper genomströmmaren till med.       

• Sparar up till 6 350 kWh per år
• Betalar tillbaka investering inom några år

ALLA VILL SPARA ENERGI, MEN HOBART SPARAR MEST!

PROFI UXTH OCH UXTLH HAR HUV MED HEL BAKSIDA

När huven lyfts upp stannar ångan kvar i stället för att 
släppas ut i diskrummet.  Huv med hel baksida bevarar 
värmen och reducerar energiförlusten med upp till 5 kW 
per timme.  Huv med hel baksida är standard i alla HOBART 
huvdiskmaskiner.
 
• Sparar upp till 2 600 kWh per år
• Reducerar temperaturen i diskrummet
• Förbättrar inomhusklimatet

AUTOMATISK HUVLYFT

Den automatiska huvlyften (tillval) öppnar huven efter 
programslut.  Huven stängs enkelt med hjälp av en 
knapptryckning.  
Huvlyften drivs av en motor med tandrem.  Detta är en 
fördel då den inte är beroende av vattenkvalitet eller -tryck.

EKONOMI PÅ HÖG NIVÅ
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GN containers per wash cycle
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MÅTTRITNINGAR
GROVDISKMASKINER MED FRONTLUCKA

*       Innerhöjd kan minskas till 650 mm – sidodiskarmar kan ej användas
**     Maskinhöjd kan minskas till 2 200 mm med öppen lucka – sidodiskarmar kan ej användas
***   med värmeåtervinning via frånluften
**** med värmeåtervinning via avloppsvattnet

� avloppsslang        � vattenanslutning skölj         2a  vattenanslutning tankfyllning         � elkabel        � diskmedelslang a)         � torkmedelslang  a)          diskmedelslang för blötläggninga)

       a) för maskiner med external behållare
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GROVDISKMASKINER MED HUV

� avloppsslang        � vattenanslutning skölj        � elkabel        � diskmedelslang a)         � sköljmedelslang  a)

       a) för maskiner med external behållare
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EGENSKAPER

PROFI

MODELL UX UXT UXTH

TYP Lucka på framsidan Lucka på framsidan Huv

DISKGODS

Beskrivning

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

DISKRESULTAT

Diskning med ånga − − −

Sprayfunktion för diskmedel − − −

X-formade diskarmar l l l

Två diskpumpar l l l

Diskvattensensor l l l

GENIUS-X² filtersystem l l l

Silplåtskontroll l l l

DRIFT

VAPOSTOP ¡ ¡ −

VISIOTRONIC kontrollpanel l l l

Visning av programstatus l l l

Integrerat saltfilter ¡ −* −*

Huvlyft − − ¡

Varnar när kem är slut l l l

Varnar vid igensatt filter l l l

Hygien program l l l

Möjlighet med hörninstallation − − l

Skölj- och diskmedelspumpar l l l

EASY-CLEAN koncept l l l

CLIP-IN snabbinfästning av diskarmar l l l

USB-port l l l

EKONOMI

Hög kapacitet, mångsidighet − − −

Värmeåtervinning VAPOSTOP ¡ ¡ −

Värmeåtervinning via avloppsvattnet ¡ ¡ ¡

Huv med hel baksida − − l

Isolerad huv − − l

FLEXIBILITET

Dubbel kapacitet − l l

Justerbar maskinhöjd l l −

Innerhöjd l l −

l Ingår                            ¡ Tillval                           - Ej tillgängligt                            * Rekommenderas external saltfilter
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PROFI PREMAX

MODELL UXTLH UP UPT

TYP Huv Lucka på framsidan Lucka på framsidan

DISKGODS

Besrivning

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

Grytor, kastruller, utensilier,  brickor 
och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, 
bakplåtar upp till 600 x 800 mm, 
brödbackar

DISKRESULTAT

Diskning med ånga − l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE

Sprayfunktion för diskmedel − l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE

X-formade diskarmar l l l

Två diskpumpar l l l

Diskvattensensor l l l

GENIUS-X² filtersystem l l l

Silplåtskontroll l l l

DRIFT

VAPOSTOP − ¡ ¡

VISIOTRONIC kontrollpanel l l l

Visning av programstatus l l l

Integrerat saltfilter −* −* −*

Huvlyft ¡ − −

Varnar när kem är slut l l l

Varnar vid igensatt filter l l l

Hygien program l l l

Möljighet med hörninstallation l − −

Disk- och sköljmedelpumpar l l l

EASY-CLEAN koncept l l l

CLIP-IN snabbinfästning av diskarmar l l l

USB-port l l l

EKONOMI

Hög kapacitet, mångsidighet − l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE l   PREMAX-LINE EXCLUSIVE

Värmeåtervinning VAPOSTOP − ¡ ¡

Värmeåtervinning via avloppsvattnet ¡ ¡ ¡

Huv med hel baksida l − −

Isolerad huv l − −

FLEXIBILITET

Dubbel kapacitet l − l

Justerbar maskinhöjd − − −

Innerhöjd l l l

l Ingår                           ¡ Tillval                            - Ej tillgängligt                             * Rekommenderas external saltfilter
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TEKNISK DATA

PROFI-LINE

MODELL UX  UXT  UXTH 

PROGRAM* 
120 / 240 / 360 sek. och  
special program

120 / 240 / 360 sek. och  
special program

120 / 240 / 360 sek. och  
special program

KAPACITET

Korgar 30 /h 30 /h 30 /h

Bakeriplåtar (600 x 800 mm) 240 /h 480 /h 240 /h

EN-backar 60 /h 90 /h 90 /h

Brödbackar 120 /h 180 /h 90 /h

GN (1/1) 60 /h 120 /h 120 /h

TANK KAPACITET 80 l 130 l 130 l

VATTENFÖRBRUKNING 4.5 l/korg 7.5 l/korg 7.5 l/korg

DISKPUMP 2.9 kW | 1,150 l/min  2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min  2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min 

Tankvärme 3.3 kW 6.1 kW 6.1 kW

GENOMSTRÖMMARE

Standard 12.4 kW 15.3 kW 15.3 kW

Alternativ 6.2 kW 9.1 kW 9.1 kW

MAX EFFEKT 

Standard 15.6 kW | 3 x 25 A  21.6 kW | 3 x 35 A  21.6 kW | 3 x 35 A 

Alternativ 12.4 kW | 3 x 20 A  15.6 kW | 3 x 25 A  15.6 kW | 3 x 25 A 

Elanslutning 400 / 50 / 3N  400 / 50 / 3N  400 / 50 / 3N 

MÅTT 

Innerhöjd diskutrymmet 860 mm (650, 590) 860 mm (650, 590) 620 mm

Korgstorlek 600 x 760 mm 1 240 x 700 mm 1 240 x 700 mm

*  Grovdiskmaskiner är utrustade med et sköljsystem som garanterar en konstant 
sköljtemperatur för att säkerställa det bästa hygieniska diskresultatet. 
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LÖSNINGAR FÖR OPTIMERAT DISKRESULTAT

VATTENBEHANDLING
Hobart saltfilter eller omvänd osmosis filter ger det bästa resultatet.  

 

PROFI-LINE PREMAX-LINE

MODEL UXTLH  UP  UPT 

PROGRAM* 
120 / 240 / 360 sek. och  
special program

120 / 240 / 280 sek. och  
special program

120 / 240 / 280 sek. och  
special program

KAPACITET 

Korgar 30 /h 30 /h 24 /h

Bakeriplåtar (600 x 800 mm) 480 /h 210 /h 360 /h

EN-backar 90 /h 120 /h 150 /h

Brödbackar 180 /h

GN (1/1) 120 /h 180 /h 240 /h

TANK KAPACITET 130 l 80 l 130 l

VATTENFÖRBRUKNING 7.5 l/korg 8 l/korg 14 l/korg

DISKPUMP 2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min 2.9 kW | 1,150 l/min 2 x 2.9 kW | 2 x 1,150 l/min

Tankvärme 6.1 kW 3.3 kW 6.1 kW

GENOMSTRÖMMARE 

Standard 15.3 kW 15.3 kW 18.1 kW

Alternativ 9.1 kW 9.1 kW 9.1 kW

TMAX EFFEKT 

Standard 21.6 kW | 3 x 35 A 18.5 kW | 3 x 35 A 24.5 kW / 3 x 50 A

Alternativ 15.6 kW | 3 x 25 A 15.5 kW | 3 x 25 A 18.5 kW / 3 x 35 A

Elanslutning 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N 400 / 50 / 3N

DIMENSIONS 

Innerhöjd diskutrymmet 880 mm 860 mm (650, 590) 860 mm (650, 590 )

Korgstorlek 1 240 x 700 mm 600 x 760 mm 1 240 x 700 mm
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HOBART SCANDINAVIA ApS
Västberga Allé 1 • 126 30 Hägersten 
Sverige                          
Tel: 08-584 50 920 
E-post: info@hobart.se  •  Hemsida: 
www.hobart.se

En del av  ITW ( Illinois Tools Works )

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.  Vi reserverar oss också rättigheten att ändra specifikationerna utan förvarning.  
Teknisk data i denna broschyr är från 12/2015. T 


