
hagomat GL 
Joogiklaaside 
nõudepesumasin

Lisatehnoloogiad

• smartRINSE  
• smartWASH  
• smartSHAPE  
• smartFILTER  
• smartENGINE

Spetsiaalsed nõudepesuprogrammid

smartDOOR
Roostevabast terasest ja topeltseinaga uksekonstruktsioon muudab 
hagomati nõudepesumasinate töö väga vaikseks. Nõudepesumasina uks 
sulgub nii pehmelt ja summutatult, et ka õrnad klaasnõud nõudepesust 
alati tervena välja tulevad. Ust saab avada sõna otseses mõttes kerge käega. 
Topeltukse sisse stantsitud siinid teevad nõudepesukorvi masinasse 
lükkamise lihtsaks.

 

hagomatTECHNOLOGIES

PLATEWASH
Taldrikupesuprogramm.

REFRESH
Kiire ja täielik veevahetuse programm.

RESET
Seadme isepuhastuse töörežiim.

Perfektne tulemus dosaatorsüsteemiga ecosol PROFESSIONAL 
Vedelike dosaatorsüsteem ecosol PROFESSIONAL annab teie käsutusse laia valiku 
professionaalseid ja ülitõhusaid nõudepesuvahendeid. Nõnda saate lähtuvalt vee 
karedusnäitajast, nõude liigist ja pesuprogrammist valida sobiva toote nt joogiklaaside 
pesuks, säravpuhtaks kuivatuseks või desin�tseerivaks nõudepesuks. Kanistrites 
tarnitavad pesulahused suunatakse nõudepesumasinasse HAGLEITNERi doseerimis-
kompuutrite ja pumpadega. Pesukemikaalid on hagomati nõudepesumasinaga 
optimaalselt kokku sobitatud.
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smartDOSE
Masinasse lisatava nõudepesuvahendi ja loputusvahendi kogust saab 
reguleerida elektrooniliselt. Pesukemikaalide kogust jälgivad ja doseerivad 
täpsed andurid ning peristaltilised pumbad, mille tööd saab juhtida otse 
ekraanil, lähtuvalt skaalast grammi liitri kohta.

Innovaatiline hügieen.



Joogiklaaside 
nõudepesumasin

Nimetus

Art nr

Konstruktsioon

Juhtseade

Sisselükkamise kõrgus

Korvi mõõtmed mm

Paagi maht liitrites

Paagi küttekeha / kW

Paagi temperatuur °C

Boileri maht liitrites

Boileri küttekeha / kW

Boileri temperatuur °C

Pesupumba võimsus / kW

Elektriühenduse pinge V

Võimsustarve kokku / kW

Kaitse

Pesutiiviku labad

Loputustiiviku labad

Paagi �lter

Pesutsüklid

Veekulu liitrit / korv

Nõudepesuvahendi dosaator

Loputusvahendi dosaator

Äravoolupump

Loputuspump

Sisendvee temperatuur °C

Sisendvee rõhk bar

Standardvarustus

hagomat GL

470050010000

topeltseinaga

elektrooniline, LCD

300

400 x 400

8

0,6

individuaalne (60°)

2,6

2,6

individuaalne (80°)

0,2

230

3,5

16 A 2,5 mm2 1+N

roostevaba teras

roostevaba teras ja roostevabad düüsid

roostevaba teras

individuaalne + eriprogrammid

1,9

voolikpump

voolikpump

jah

jah

10 °C...50 °C

1,5...6

doseerimispumpade imisondid

Seadmega kaasasolevad korvid

Klaasidekorv 40, metall
Art nr 4700800100

Söögiriistade korv, ühene
Art nr 4700801200

Klaasidekorv, 4-osaline, kaldega 40
Art nr 4700800700

Tehnilised andmed

hagomat GL 

550

71
0

30
0

60
0

880

27
0


