
GLAZEN
VAAT EN
GEREEDSCHAPPEN
WASMACHINES  
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ECOMAX OF ECOMAX PLUS  
AAN U DE KEUZE!

Het instap model voor iedereen die zoekt naar een 
voordelige vaatwasmachine voor professioneel 
gebruik. Ideaal voor start-ups en ondernemingen 
met een onregelmatige aanbod van vaat die 
voor het eerst investeren in een vaatwasmachine. 
ecomax voldoet aan alle eisen die gesteld worden 
aan een hygiënisch wasresultaat.

Voor budget-georiënteerde gebruikers die op 
zoek zijn naar een plus in comfort en techniek. 
ecomax plus bezit alle standaard features 
van de ecomax vaatwasmachine en biedt 
een plus in waskracht, lagere operationele 
kosten, verminderde geluidsbelasting en extra 
gebruiksvriendelijkheid.
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OVERZICHT  
ONZE MODELLEN

Model G404 
Compacte glazenwasmachine

Model F504 
Voorlader vaatwasmachine

Model H604 
Doorschuif vaatwasmachine

Model G415
Compacte glazenwasmachine

Model F515  
Voorlader vaatwasmachine

Model H615 
Doorschuif vaatwasmachine

Model 702 
Gereedschappenwasmachine
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EIGENSCHAPPEN

•  Elektronische bediening met digitale temperatuur-
weergave voor eenvoudige bediening

•  Roterende was- en naglansarmen voor een gelijk-
matige bewassing

•  Sproeikoppen beschermd tegen blokkades

• Geïntegreerde telling van de wasbeurten

• Diepgetrokken rekgeleiding

•  Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang

•  Thermostop functie = gegarandeerde temperaturen

•  Zelfreinigingsprogramma voor hygiënische 
schoonmaak, ook binnenin de machine

• Volledig uitgerust met naspoelpomp, afvoer-  
 pomp, wasmiddel- en naglansmiddel dispensers

Snelle en betrouwbare 
glazenwasmachine in compact 
design. Perfect voor start-ups, 
kleine bars of restaurants.

COMPACTE UITVOERING

GLAZENWASMACHINES
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REF zonder/met ingebouwde ontharder ECO            G404-20B / G404S-12B ECO+        G415W-10C / G415S-10C 

Behuizing dubbelwandig – 

Diepgetrokken wastank – 

Uitgebalanceerde deur – 

Afdekzeef in wastank – 

Afvoerpomp   

Naspoelpomp  

Wasmiddeldispenser  

Naglansmiddeldispenser  

Rek afmetingen in mm 390 x 390 400 x 400

Breedte in mm 436 460

Diepte in mm 534 590

Hoogte in mm 700 705

Invoerhoogte in mm 308 315

Wasprogramma‘s in seconden 60 / 120 60 / 120 / 180

Inhoud wastank in liters 10 8

Waterverbruik per rek in liters 2 2

STANDAARD geleverd

schakelbaar door installateur 400/50/3**

230/50/1 - 16A

JA

230/50/1 - 16A 

JA

Ingebouwde boiler in kW 1,9 / 5,6** 2,8 / 4,2**

Geïnstalleerd vermogen in kW 2,1 / 5,8** 3,2 / 5,4**

Waspompcapaciteit in kW 0,18 0,40

Tankverwarming/weerstand in kW 1,8 0,8

Glazenrek 4 rijen (371450-84) – 

Glazenrek vlak (371450-83) – 

Glazenrek 4 rijen (139321-57)  –

Bestekbeker 20 stuks (CB1)  –

OPTIES

Draadrek universeel (139321-54)  –

Inzert voor kleine bordjes (139321-86)  –

Externe waterontharder SE-H  

Externe waterontharder SD-H  

HOBART HYLINE  producten :

detergent, naspoelmiddel 

& hygiënetabletten
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VOORLADER VAATWASMACHINE

FULL SIZE UITVOERING

Met zijn hoge waskracht is dit 
dé snelle en besparende oplossing 
voor het veelvuldige dagelijkse 
gebruik.

EIGENSCHAPPEN

• Efficiëntie, besparing op operationele kosten

•  Indicatie zout bijvullen indien ingebouwde  
waterontharder

•  Uiterst gebruiksvriendelijk bedieningspaneel 
met temperatuurweergave

• Automatische tankvulling 

• Groothoeksproeiers voor optimaal bereik ook in  
 de hoeken
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REF zonder/met ingebouwde ontharder ECO           F504-12B / F504S-12B ECO+           F515-11C / F515S-11C

Behuizing dubbelwandig – 

Diepgetrokken wastank – 

Uitgebalanceerde deur – 

Afdekzeef in wastank  

Afvoerpomp   

Naspoelpomp  

Wasmiddeldispenser  

Naglansmiddeldispenser  

Rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

Breedte in mm 576 600

Diepte in mm 604 600

Hoogte in mm 820 825

Invoerhoogte in mm 360 425

Wasprogramma‘s in seconden 60 / 150 60 / 120 / 180

Inhoud wastank in liters 25 10,6

Waterverbruik per rek in liters 2,3 2,3

STANDAARD geleverd

schakelbaar door installateur 230/50/1**

400/50/3 - 3x16A

JA

400/50/3 - 3xX16A 

JA

Ingebouwde boiler in kW 1,9**/ 5,6 2,1**/ 6,2

Geïnstalleerd vermogen in kW 2,2**/ 5,9 3,4**/ 7,5

Waspompcapaciteit in kW 0,34 0,5

Tankverwarming/weerstand in kW 1,8 0,8

Bordenrek (P-18-12)  

Universeelrek grove mazen (B-00-07) – 

Bestekrek 4x20 stuks (01-246175-1) – 

Bestekbeker 20 stuks (CB1)  –

OPTIES

RVS sokkel h 60cm met mandengeleiders 

(HOBO-ECO-502)
 

Externe waterontharder SE-H  

Externe waterontharder SD-H  

HOBART HYLINE  producten :

detergent, naspoelmiddel 

& hygiënetabletten
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DOORSCHUIF VAATWASMACHINE

Met zijn hoge waskracht is dit de 
snelle en besparende oplossing voor 
het veelvuldige dagelijkse gebruik.

EIGENSCHAPPEN

• Diepgetrokken wastank voor snelle reiniging

• Roterende was- en naglansarmen voor een 
    gelijkmatige bewassing

• Sproeikoppen zijn beschermd tegen blokkades 

• Incl. stroomkabel, aan- en afvoerslang voor 
    directe installatie

• Thermostop functie voor gegarandeerde  
    temperaturen

• Zelf-reinigingsprogramma voor hygiënische 
    schoonmaak, ook binnenin de machine

DOORSCHUIF VAATWASMACHINE
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REF zonder/met ingebouwde ontharder ECO              H604-12B / H604S-12B ECO+          H615W-10C / H615SW-10C

Dubbelwandige kap – –

Kap aan 4 zijden gesloten  

Diepgetrokken wastank  

Afdekzeef in wastank  

Afvoerpomp   

Naspoelpomp  

Wasmiddeldispenser  

Naglansmiddeldispenser  

Rek afmetingen in mm 500 x 500 500 x 500

Breedte in mm 635 635

Diepte in mm 742 742

Hoogte in mm (open/gesloten kap) 1480/1960 1480/1960

Invoerhoogte in mm 440 440

Wasprogramma‘s in seconden 75 / 150 / 180 60 / 90 / 220

Inhoud wastank in liters 21 23

Waterverbruik per rek in liters 2,3 2,3

STANDAARD geleverd 

schakelbaar door installateur 230/50/1-3
400 / 50 / 3 - 3x16A 400 / 50 / 3 - 3x16A

Ingebouwde boiler in kW 6,2 6,2

Geïnstalleerd vermogen in kW 6,6 7

Waspompcapaciteit in kW 0,4 0,7

Tankverwarming/weerstand in kW 2,5 2,5

Universeelrek grove mazen (B-00-07) – 

Bordenrek (P-18-12)  

Bestekrek 8x20 stuks (CB8) – 

Bestekbeker 20 stuks (CB1)  –

OPTIES

RVS in- & uitvoertafels lxbxh  

700-1200 of 1700x635x900mm, met of 

zonder spoelbak, spatrand, legbord en ander 

accessoires

 

Externe waterontharder SD-H  

HOBART HYLINE  producten :

detergent, naspoelmiddel 

& hygiënetabletten 
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GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE

Hoge waskracht, duurzaam, 
bedieningscomfort.... kortom.... 
dé verantwoorde investering, een krachtige 
partner voor de catering en horeca sector.

EIGENSCHAPPEN

• Betere efficiëntie, besparing operationele kosten

• Wastankfilter, grof vuilfilter en pompaanzuiging 

• Volledig uitgerust met naspoelpomp

• Extra robuuste deurophanging 

• Extra hoge waskracht dankzij zware waspomp

• Wasmiddel- & naglansmiddeldispensers en afvoerpomp (opties)

GEREEDSCHAPPEN WASMACHINE
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MODELLEN ECO-702-10A

Dubbelwandige deur 

Extra robuuste ophanging deur 

Diepgetrokken wastank 

Afdekzeef in wastank 

Afvoerpomp 

Naspoelpomp 

Wasmiddeldispenser 

Naglansmiddeldispenser 

Rek afmetingen in mm 600 x 760

Breedte in mm 780

Diepte in mm open/gesloten deur 945/1530

Hoogte in mm 1765

Invoerhoogte in mm 630

Wasprogramma‘s in seconden 120 / 360

Inhoud wastank in liters 80

Waterverbruik per rek in liters 4,5

STANDAARD geleverd 400 / 50 / 3 - 3x20A

Ingebouwde boiler in kW 9

Geïnstalleerd vermogen in kW 11,9

Waspompcapaciteit in kW 2,9

Basisrek (01-510508-1) 

Pennenrek (323753) 

OPTIES

Afvoerpomp kit (zelf in te bouwen) ref. 01-510650-1

Zeepdispenser (zelf in te bouwen) ref. 01-510626-2

Naspoelmiddeldispenser (zelf in te bouwen) ref. 01-510626-1

Externe waterontharder SD-H 

HOBART HYLINE  producten :

detergent, naspoelmiddel 

& hygiënetabletten
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