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Maszyna UF-L jest idealnym urządzeniem do mycia dużych przedmiotów, takich jak blachy, garnki, patelnie i tace. Dzięki jej 
wielkości można w niej umyć od trzech do sześciu euroskrzyń. Wysokość wejścia wynosi 800 mm. 
Aby zredukować problemy związane z myciem ręcznym każda maszyna UF-L wyposażona jest w program namaczania. 
Perfekcyjny efekt namaczania gwarantowany jest przez innowacyjny system Turbo-Zyme (program namaczania wraz z chemią 
enzymatyczną). Po namoczeniu rewersyjny system ramion myjących z wysokowydajnymi dyszami (u góry i na dole) gwarantuje 
najlepsze efekty mycia, nawet przy trudnych do usunięcia zabrudzeniach. UF-L jest dostępna (opcja) z systemem wstępnego 
mycia zimną wodą. Jest to bardzo istotne gdy mamy do czynienia z myciem pozostałości skrobi czy białek. 
 
Wyposażenie seryjne: 
Rezultat mycia/higiena 
� Trzy specjalne oprogramowania dla piekarzy, masarzy i uniwersalny 
� Trzy programy standardowe 
� Programy specjalne: namaczania, krótki, intensywny, podstawowy i odkamieniania 
� Wysokowydajny system myjący z systemem VarioPower i łagodnym rozruchem 
� Inteligentny system filtracji ługu z Mediamatem i z czujnikiem zabrudzenia  
� Szybki, trzystopniowy program wymiany wody w zbiorniku  
� Wbudowany dozownik nabłyszczacza 
� Możliwość zastosowania dozowników zewnętrznych 
� Przycisk termostop dla zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego 
� Higieniczne wnętrze maszyny (zbiornik, grzałki, prowadnica kosza)  
� Pompa odpływowa 
 
Komfort/ergonomia 
� Możliwość ustawienia kosza w pionie 
� Składane drzwi 
� Obsługa jednym przyciskiem, kodowana kolorami 
� Przycisk startowy na wygodnej wysokości 
� Informacja o pustym pojemniku na płyn myjący i nabłyszczający 
� Chroniony kodem PIN poziom serwisowy i szefa kuchni 
� Zintegrowany dziennik higieny, animowane instrukcje obsługi i wskazówki mycia 
� Możliwość zapisania danych dostawców chemii i serwisu 
� Sterowane czasem włączenie maszyny 
� Diagnoza błędów wraz z piktogramami kodów błędów, sygnałami akustycznymi i informacją o przeglądach 
� Czujnik wycieku 
� Łącze do zewnętrznych urządzeń 
� Bojler bezciśnieniowy  
� Ochrona IPX5 
 
Ekonomiczność: 
� Aktywne zarządzanie energią 
� Moduł standby 
� Dwuścienna konstrukcja maszyny  
� Higieniczne grzałki zbiornika 
 
Opcje: 
� Przygotowanie do podłączenia systemu Solidos/Solidos Duo 
� Wbudowany dozownik płynu myjącego wraz z lancą ssącą 
� Wbudowany dozownik płynu odpieniającego wraz z lancą ssącą 
� System TurboZyme wraz z wbudowanym dozownikiem i lancą ssącą 
� Wstępne mycie zimną wodą 
� Wydajność ogrzewania: pakiet (bojler 16,4 kW, zbiornik 10kW) 
� System odzysku ciepła z powietrza wylotowego UF-XL Energy - oszczędność energii do 0,20 kWh na cykl1  
� Uchylne drzwi 
� Wózek na kosze UF-XL 
� Pasujące kosze oraz możliwość zamontowania dodatkowej półki 
� Wersja HighTemp 
� Wersja A0-30 
� Podłączenia do prądu, wody i ścieków 
 
Państwa korzyści: 
� Perfekcyjny efekt mycia 
� Łatwa, neutralna językowo obsługa 
� Niskie koszty eksploatacyjne  
� Łatwość serwisowania 
 
 
1 tylko przy podłączeniu do zimnej wody 
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Wymiary 
Szerokość x głębokość x wysokość:  1.468 x 870 x 1.880 mm  
Głębokość z otwartymi drzwiami:       1.375 mm 
Głębokość z zamkniętymi drzwiami:  870 mm  
Wysokość z otwartymi drzwiami:        2.240 mm 
Wysokość z zamkniętymi drzwiami:   1.880 mm 
Wysokość Energy:                              2.070 mm* 
Wielkość kosza (szer. x głęb.):           1.305 x 672 mm 
Wysokość wejścia:                             800 mm 
Szerokość wejścia:                             1.344 mm 
Przyłącze wody:                                  G ¾” 
Odpływ:                                               ø 40 / 50 mm 
 
 
 
 

 
Maksymalna wydajność teoretyczna Długość cyklu 
40 / 24 / 12 koszy / h:   Programy standardowe: 90 - 300 sek. 
Programy krótkie:  Programy krótkie:           56 - 157 sek. 
64 / 42 / /23 koszy/ h 
 
Wstępne płukanie zimną wodą: Wartości ogólne: 
2 l /kosz Waga standard (netto / brutto)  305 / 355 kg 
Ilość wody płuczącej (w warunkach idealnych) Waga Energy (netto / brutto)  350 / 400 kg 
7 l / kosz Wielkość zbiornika    138 l 
 Pompa obiegowa (zależna od programu) 820 - 1.000 l/min 
Certyfikat zgodności Emisja hałasu     < 70 dB (A) 
CB, SVGW, WRAS Ochrona przeciwzbryzgowa   IPX5 
  
Emisja ciepła  Obciążenia na nogę 
Właściwe / utajone: 1,1 / 0,5 kW Standard (Energy):  113,5 (124,75) kg 
Właściwe / utajone (Energy): 0,8 / 0,4 kW 
 Podłączenie wody  
Emisja pary Ciśnienie wody standard:     1,0 – 6,0 bar 
Ilość m3 / h                                       68,42 Ciśnienie wody (wstępne mycie zimną wodą):  2,5 – 6,0 bar 
Wilgotność względna:                      100% Ilość przepływającej wody płuczącej:   min. 4 l/min. 
Wartość względna Energy:   75 % Ilość przepł. wody płuczącej (wstępne mycie zimną wodą):  20 - 25 l/min. 
Temperatura:                                   60 °C Temperatura wody dopływającej.:    max. 60° C 
Temperatura Energy:                       35 °C Temperatura wody dopływającej Energy:  < 20° C  
 Temp. wody dopływającej.(wstępne mycie zimną wodą):  max. 20° C 
 
Wartości elektryczne 
 

Napięcie Natężenie 
[A] 

Całkowita moc przyłączeniowa  
Standard + pakiet wydajności [kW] 

(bojler 10,2 kW + zbiornik 5 kW) 
Natężenie 

[A] 
Całkowita moc przyłączeniowa  

Standard + pakiet wydajności [kW] 
(bojler 16,4 kW + zbiornik 10 kW) 

Kraje 

380V, 3N~, 50/60 Hz 16 8,4 16 - 

Świat 

400V, 3N~, 50/60 Hz 

16 8,8 16 - 
20 10,0 20 - 
25 16,2 25 16,4 
32 17,4 32 18,8 
40 - 40 26,2 

415V, 3N~, 50/60 Hz 

16 9,5 16 - 
20 10,8 20 - 
25 17,1 25 17,7 
32 18,4 32 20,3 
40 21,1 40 26,8 

230V, 3N~, 50/60 Hz 

25 8,7 25 - 
Belgia, 
Malezja 

32 9,9 32 - 
40 - 40 15,1 
50 - 50 17,6 

 


