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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

O modelo Profi FX Premium é uma lavadora confiável, robusta e simples na
operação.
 
Higieniza pratos, copos, bandejas e demais utensílios. Ideal para uso em restaurantes de médio porte,
pousadas, hotéis, bistrôs, cafeterias e padarias.
 
Fácil operação com apenas o toque de um botão, reduzindo o tempo em treinamentos, trazendo economia
de água, energia e tempo para seu estabelecimento. 
 
É equipada com controle visual VISIO TRONIC, que permite acompanhar o progresso da higienização da
louça através de uma tela que é ativada quando o usuário se aproxima.
 
Controle inteligente de entrada de água, monitora continuamente o volume de resíduos no tanque e
adequa em tempo real a quantidade de água para o grau de contaminação. 
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VER + ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade mecânica 40 e 80 gavetas/hora

Capacidade máxima por gaveta 18 a 26 pratos ou até 9 bandejas lisas ou
estampadas ou 160 talheres ou 36 copos de
7,5cm de diâmetro
Gaveta Inferior: Acomoda utensílios de até 110mm
de altura / diâmetro.

Altura (mm) 820

Largura (mm) 600

Profundidade (mm) 600

Altura útil da câmara (mm) 425

Peso bruto (kg) 66

Peso líquido 60

Consumo de água de enxágue (L/Gaveta) 2

Capacidade do tanque de lavagem (L) 10,8

Aquecimento Lavagem (kW) 2,3

Aquecimento Enxágue (kW) 5,6

Motor lavagem (cv) 0,2

Temperatura da lavagem (ºC) 55~60

Temperatura do enxágue (ºC) 80~85

Tensões disponíveis 220V/60/1 (mono)
220V/60/3 (trifásico) 
380V/60/3 (trifásico)

Nível de ruído 60,5 dB (A) 

*Dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.

ITW Food Equipment Group

A ITW Food Equipment Group é focada em criar produtos e soluções inovadoras para a
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A ITW Food Equipment Group é focada em criar produtos e soluções inovadoras para a
indústria da alimentação. O sucesso da empresa é baseado no desenvolvimento de nossos
clientes, agregando valor em equipamentos e serviços diferenciados.
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