950-960

Underbordsmodel

Smarter Thinking - Smarter Solutions

Lille i størrelse - Stor kapacitet
Kompakt og kraftfuld underbords-opvaskemaskine,
designet til på et minimum af plads, at have stor kapacitet. Perfekt til barer, caféer, restauranter og forsorg.
Det attraktive design, gør integration af maskinen let
og smagfuld i enhver butiksindretning og samtidig er
maskinen ekstremt lydløst.
Maskinen yder et optimal vaskeresultat, med sit højteknolgiske vaskesystem, og en sikkerhed for ensartet
hygiejne.
Samtidig spares kostbar tid, og et minimalt energi-,
vand-, samt sæbeforbrug opnåes.

Flere fordele:

Dobbeltsidet konstruktion af rustfri stål AIS 304 med
isolation. Støbt tank med runde hjørner. Afbalanceret
og isoleret frontlåg med affjedring. 2 roterende vaskearme med 8
dyser hver og 2 slutskyllearme med 7 dyser hver, udført i rustfri
stål, sikrer optimal vaskeresultat.
En temperaturspærre sikrer hygiejnesikkerhed.

3 60 / 40 / 24 kurve per time.
3 Vaskeareal Model 950: H 380 x B 500 x D 500
Vaskeareal Model 960: H 380 x B 500 x D 600
3 4 vaskeprogrammer.
3 Integreret selvrengøringprogram.
3 Automatisk sæbedosering.
3 Med integreret blødgøringsanlæg.
3 Nedbringer driftsomkostningerne på
energi, vand samt sæbe.

Der findes
mange gode
grunde til at vælge
en JEROS opvasker!
Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål og den solide opbygning,
har igennem mere end 50 års erfaring, garanteret en meget høj driftssikkerhed.
Det 85°C varme slutskyl med højtrykspumpe sikrer den
kravspecificerede hygiejne.
Standard: Justerbar vasketid med 4 forprogrammerede
vaskecykluser på følgende minutter: 1:30 / 2:30 / 3:00 / 1 valgfri vasketid.
Selvrengøringsprogram således man ved endt arbejdsdag sikrer en komplet tømning og ren maskine.
Brugervenligt betjeningspanel med finger-touch.
Med indbygget blødgøringsanlæg til hårdt vand og automatisk sæbedosering.
Med maskinen følger: 1 tallerkenkurv, 1 universalkurv og 1 bestikkurv.
Uanset: Bager, konditor, supermarked, slagter, restaurant, Fast-food osv osv,
...... JEROS kan tilbyde den rigtige maskine til ethvert behov.
Imødekommer HACCP og CE-krav.
Tekniske Data
Vaskevolumen
Automatisk sæbedosering
Indbygget blødgøringsanlæg
Varmegenvinding
Vaskeprogrammer
Vasketank indhold
Vaskevand temperatur
Skylletank indhold
Skylletid
Skyllevand temperatur
Vandforbrug pr. vask
Vasketryk
Spænding (standard)
Tilslutningseffekt (standard)
Dimension

HxBxD

Antal
Liter
ca °C
Liter
ca sec.
ca °C
Liter
Bar
Volt+E/Hz
kW
HxWxD

JEROS A/S
Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

950

960

380x500x500
Inkl
Inkl
Option
4
11
55
6
20
85
2,8
1,6
400 / PE / 50
6,8

380x500x600
Incl
Incl
Option
4
11
55
6
20
85
2,8
1,6
400 / PE / 50
6,8

820x600x600

820x600x700

950 = 1022 + 960 = 1122
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