LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

Technische gegevens

GS 630

UF-M

UF-L

UF -XL

Vermogen (korven/uur)

12/29/38

40/24/12

40/24/12

40/24/12

64/42/23

64/42/23

64/42/23

870 mm

775 mm

775 mm

1468 mm

- kort programma
Breedte
Diepte met gesloten deur

600 mm

870 mm

870 mm

870 mm

Diepte met geopende deur

1070 mm

870 mm

1245 mm

1305 mm

Hoogte met gesloten deur

820 mm

1720 mm

1880 mm

1880 mm

Hoogte met geopende deur

820 mm

2000 mm

2240 mm

2240 mm

Breedte korfafmeting

650 mm

672 mm

672 mm

1305 mm

Diepte korfafmeting

508 mm

612 mm

612 mm

672 mm

64 mm

134 mm

134 mm

134 mm

410 mm

640 mm

800 mm

800 mm
138 l

Hoogte korfafmeting
Invoerhoogte
Tankinhoud

25 l

69 l

69 l

Benodigd naspoelwater per spoelgang*

4,4 l

4,7 l

4,7 l

7l

5,3 kW

5/10 kW

5/10 kW

5/10 kW

Tankverwarming
Boilerverwarming
Vereiste waterstromingsdruk

5,3 kW

10,2/16,4 kW

10,2/16,4 kW

10,2/16,4 kW

0,8 bar/kPa

1 bar/kPa

1 bar/kPa

1 bar/kPa

-

1,5 bar/kPa

1,5 bar/kPa

1,5 bar/kPa

2 x 0,7 kW

2,5 kW

2,5 kW

2x2,5 kW

Vereiste waterstromingsdruk bij Energy
Pompmoter, P1

modelwijzigingen voorbehouden
* Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden.
De fijnafstelling gebeurt bij de ingebruikname.

LETS is sterk in:

Service

-

Reinigingsinstallaties

-

Schuim en desinfectie

schakel. Een goed onderhouden

-

Krattenwassers

installatie biedt de beste garantie tegen

-

Bakkenwassers

ongewenste stilstand. En wanneer

-

Logistieke systemen

er toch een storing is, moet er snel

-

Stapelaars en ontstapelaars

een oplossing worden geboden.

-

Persoonlijke hygiëne

Om dit te bereiken heeft LETS veel

-

Heetwaterbereiding

reserveonderdelen op de plank liggen.

-

Warmteterugwinning

Ook in de servicebussen, die door heel

-

Service en onderhoud

Nederland rijden, zijn deze onderdelen

Elk systeem is zo zwak als de zwakste

aanwezig.
Met 35 jaar ervaring in de reinigingstechniek,
weet u zeker dat LETS bv dé partner voor de
foodsector is.

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33		
8251 KK Dronten		
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems

Onderdelenwasser
Type GS 630 - UF M - UF L - UF XL

Onderdelenwasser

de compacte krachtpatser

Kenmerken
- Hygiënisch ontwerp
Door de diepgetrokken wastank worden vuil- en kalkafzetting in
het machine-interieur geminimaliseerd.
- Inweekprogramma
- Doelgroepspecifieke software
Afhankelijk van het soort en de mate van vervuiling biedt de
UF-serie op maat gemaakte programma’s
- Krachtig spoelsysteem met drukaanpassing VarioPower
De waterdruk wordt optimaal aan de fasen van het wasproces
en vervuilingsgraad aangepast
- Hygiënedagboek
- Wasbadfiltratiesysteem met automatische vuilafvoer
- Scharnierbare deuren en opklapbare korf
- Gebruiksvriendelijk touchscreen
- Standby-modus
- Gering naspoelwaterhoeveelheid

Optie: Warmteterugwinning- Energy:

UF-M

GS 630

De stoom die tijdens de wasbeurt ontstaat laat de UF-serie niet
zomaar ontsnappen. Integendeel, die wordt gebruikt voor de
volgende wasbeurt. De stoom verwarmt het koude toevoerwater
en daarbij condenseert de stoom meteen op de warmtewisselaar.
Zo kunt u aanzienlijk besparen op energiekosten. Ook het
binnenklimaat wordt duidelijk verbeterd. De hete stoom komt
namelijk niet meer in de directe omgeving terecht.
Optie: Koudwatervoorspoeling
Zetmeel en eiwithoudende vervuiling wordt voor de wasbeurt met
koud water voorgespoeld. Zo wordt aankoeken door de hoge
temperatuur voorkomen.

UF-XL
Messenkorf

Zeer krachtige machines voor een gegarandeerd blinkend
schoon resultaat. Ook van zware gereedschappen

Door de messenkorf in de machine

wordt het hardnekkige vuil succesvol verwijderd. Deze

te plaatsen, is de machine ook

onderdelenwassers zijn een degelijk Duits/Zwitsers fabricaat.

ideaal voor het desinfecteren en
reinigen van messen.

Zowel in de bakkerijen, als in de slagerijen verricht de
onderdelenwasser groots werk met als resultaat hygiënisch
schone wasresultaten met een aanzienlijke tijdsbesparing.
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UF-L

Tevens zijn er ook mogelijkheden
voor ander soort korven.
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Technische gegevens

GS 630

UF-M

UF-L

UF -XL

Vermogen (korven/uur)

12/29/38

40/24/12

40/24/12

40/24/12

64/42/23

64/42/23

64/42/23

870 mm

775 mm

775 mm

1468 mm

- kort programma
Breedte
Diepte met gesloten deur

600 mm

870 mm

870 mm

870 mm

Diepte met geopende deur

1070 mm

870 mm

1245 mm

1305 mm

Hoogte met gesloten deur

820 mm

1720 mm

1880 mm

1880 mm

Hoogte met geopende deur

820 mm

2000 mm

2240 mm

2240 mm

Werkhoogte

325 mm

840 mm

840 mm

840 mm

Invoerhoogte

410 mm

640 mm

800 mm

800 mm

Tankinhoud

25 l

69 l

69 l

138 l

Benodigd naspoelwater per spoelgang*

4,4 l

4,7 l

4,7 l

7l

Tankverwarming

5,3 kW

5/10 kW

5/10 kW

5/10 kW

Boilerverwarming

5,3 kW

10,2/16,4 kW

10,2/16,4 kW

10,2/16,4 kW

0,8 bar/kPa

1 bar/kPa

1 bar/kPa

1 bar/kPa

-

1,5 bar/kPa

1,5 bar/kPa

1,5 bar/kPa

2 x 0,7 kW

2,5 kW

2,5 kW

2x2,5 kW

Vereiste waterstromingsdruk
Vereiste waterstromingsdruk bij Energy
Pompmoter, P1

modelwijzigingen voorbehouden
* Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden.
De fijnafstelling gebeurt bij de ingebruikname.

LETS is sterk in:

Service

-

Reinigingsinstallaties

-

Schuim en desinfectie

schakel. Een goed onderhouden

-

Krattenwassers

installatie biedt de beste garantie tegen

-

Bakkenwassers

ongewenste stilstand. En wanneer

-

Logistieke systemen

er toch een storing is, moet er snel

-

Stapelaars en ontstapelaars

een oplossing worden geboden.

-

Persoonlijke hygiëne

Om dit te bereiken heeft LETS veel

-

Heetwaterbereiding

reserveonderdelen op de plank liggen.

-

Warmteterugwinning

Ook in de servicebussen, die door heel

-

Service en onderhoud

Nederland rijden, zijn deze onderdelen

Elk systeem is zo zwak als de zwakste

aanwezig.
Met 35 jaar ervaring in de reinigingstechniek,
weet u zeker dat LETS bv dé partner voor de
foodsector is.

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33		
8251 KK Dronten		
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl
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Onderdelenwasser
Type GS 630 - UF M - UF L - UF XL

