
Innovaatiline hügieen.

hagomat HB 
Ülakorpusega 
nõudepesumasin

Lisatehnoloogiad

• smartRINSE  
• smartWASH  

 

• smartSHAPE   
• smartENGINE

Spetsiaalsed nõudepesuprogrammid

hagomatTECHNOLOGIES

GLASSWASH
Spetsiaalselt klaasidele mõeldud 
nõudepesuprogramm.

POWERWASH
Tugevalt määrdunud nõudele 
mõeldud intensiivse puhastustoimega 
nõudepesuprogramm.

SANITARYWASH
Standardile EN ISO 15883-1/3 vastav 
termilise desinfektsiooniga nõudepesu-
programm.

RESET
Seadme isepuhastuse töörežiim.

FORKWASH
Üksnes 6 minutit kestev 
söögiriistade pesuprogramm.

Perfektne tulemus dosaatorsüsteemiga integral COMPACT 
Dosaatorsüsteem integral COMPACT on mõeldud pesuainelahuste doseerimiseks tööstus-
likes nõudepesumasinates. Dosaatorsüsteemi saab kasutada ülakorpusega nõudepesu-
masinates hagomat HB I HB XL I HB-NRG ja kauss-nõudepesumasinas hagomat TS. 
Sisestage doseerimisseadmesse sobiv integrali padrun ja doseerimiskompuuter teeb teie 
eest kõik ülejäänu. HAGLEITNERi tooteseeria integral CLEAN võimaldab teil kasutada 
ülikontsentreeritud nõudepesuvahendeid padrunitena. Kuna toode ei sisalda üleliigset vett, 
jätkub 4 kg padrunist paljudeks pesukordadeks.
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smartHOOD
hagomati nõudepesumasina ülakorpus toetub vähekuluvatele siinidele ja 
avaneb kinnikiilumise eest kaitstud kangsüsteemiga. Tänu seadmesisesele 
vasturaskusele kulub ülakorpuse kergitamiseks jõudu vaid nii palju, nagu 
liigutataks 3 kg raskust. Seadme vaikse töö tagavad roostevabast terasest 
ülakorpuse topeltseinad ja täiendav heliisolatsioon.

smartFILTER
HAGLEITNERi �ltrisüsteem smartFILTER tagab puhta pesulahuse. 
Otse smartENGINE’i külge paigaldatud �lter ja teine, kogu paagi pealispinda 
kattev �lter aitavad säästa pesuvahendi arvelt, võimaldades kasutada 
pesulahuse kontsentratsiooni, mis on tavapärasest u 20% nõrgem. Tänu 
masina suure võimsusega pumbale saab ühe nõudepesuvahendi lahusega 
pesta mitu tsüklit järjest. Vee ja selles sisalduvate mustuseosakeste õigele 
väljavoolule aitab kaasa seadme alaossa paigutatud veepaak.

ECOWASH
Eriti ökoloogiline nõudepesu-
programm.



Ülakorpusega 
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

Äravoolupump

Loputuspump

Sisendvee temperatuur °C

Sisendvee rõhk bar

Standardvarustus

hagomat HB

470050040000

topeltseinaga

elektrooniline, LCD

465

500 x 500

22

2,5

individuaalne (60°)

6

8

individuaalne (80°)

0,7

400 V

8,7

16 A 2,5 mm2 3 + N

roostevaba teras

roostevaba teras ja roostevabad düüsid

roostevaba teras

individuaalne + eriprogrammid

2,3

jah

jah

10 °C...50 °C

1,5...6

induktiivne veesond, ICN-ühendusega 
boileri temperatuuriandur, paagi sissevool 
ICN-i jaoks vasak + parem roostevabast 
terasest, ICN-konnektor

Seadmega kaasasolevad korvid

Universaalkorv 50 x 50, plast
Art nr 4700801100

Taldrikukorv 50 x 50, plast
Art nr 4700800800

Söögiriistade korv, ühene
Art nr 4700801200

Tehnilised andmed

hagomat HB 


