
PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIA DO MYCIA I  
SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
W TWOJEJ KUCHNI

Jako firma HOBART jesteśmy dumni, że możemy  
zaoferować absolutnie niezawodne, innowacyjne i wysokiej 

jakości urządzenia do Twojej kuchni. Zaprojektowaliśmy 
je i wyprodukowaliśmy, aby jak najlepiej sprostać nawet 

największym wymaganiom podczas codziennej pracy w kuchni.

Let’s make it happen!
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

GASTRONOMIA
Bar & pub / Bistro & kawiarnia/

Hotel & restauracja

PIEKARNIA
Oddziały piekarni / Produkcja /  

Przemysł piekarniczy

CATERING LOTNICZY

ŻYWIENIE ZBIOROWE
Szpitale / Domy spokojnej starości & domy opieki

Kantyny / Edukacja - szkoła & uniwersytet

RZEŹNICTWO
Sklepy mięsne / Przemysł rzeźniczy

ŚWIATOWY PRZEMYSŁ MORSKI
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PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIA DO MYCIA I
SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

NACZYNIA WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU SĄ MODNE –
jednak ich zmywanie wymaga 
szczególnej technologii

„Reuse” to popularne słowo z uniwersalnym 
przesłaniem. Coraz więcej rynków stawia na 
przeznaczone do zmywania kubki z tworzywa 
sztucznego lub butelki do ponownego napełniania, 
aby zrobić coś dobrego dla środowiska i klimatu. 
Można to obserwować szczególnie w dziedzinie 
gastronomii, ale również w kinach, przedszkolach, 
szkołach, ogrodach zoologicznych, podczas eventów 
oraz w handlu. I jest już tego o wiele więcej. Pudełka 
na popcorn, miski do nachosów, pudełka do jedzenia 
na wynos, miski do sałatek, pokrywki, pojemniki oraz 
skrzynki wielokrotnego użytku – asortyment jest 
duży i staje się coraz bardziej zróżnicowany.

 
CZYSZCZENIE NACZYŃ 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU:
Właśnie to jest najważniejsze

WŁAŚCIWA TECHNOLOGIA
Przy wyborze maszyny najważniejsza jest 
technologia. Specjalnie opracowane programy 
zmywania zapewniają higieniczny wynik. Równie 
ważne jest to, aby naczynia wielokrotnego użytku 

szybko były suche na końcu procesu płukania. Dzięki 
temu ewentualnie pozostała wilgoć nie spowoduje 
powstawania pleśni przy układaniu w stosy lub 
składowaniu. Trudność: zagłębienia, żebrowania i 
krzywizny zatrzymują wodę, co utrudnia suszenie.

INTELIGENTNE DOPOSAŻENIE
Nie zawsze konieczny jest zakup nowego 
urządzenia. Istniejące zmywarki HOBART można 
częściowo przystosować bez użycia narzędzi, 
wykonując kilka prostych kroków. Dzięki  
indywidualnemu urządzeniu do zmywania (np. do 
mycia butelek) zastąpione zostaną standardowe 
ramiona myjące i system płukania, dzięki czemu 
maszyna może być elastycznie wykorzystywana w 
zależności od zapotrzebowania.

SPECJALNE KOSZE
Lekkie naczynia wielokrotnego użytku takie jak 
kubki lub pokrywki mogą się szybko przewrócić. 
Indywidualnie opracowane systemy koszy są tutaj 
pomocne i zapewniają, że lekkie naczynia pozostaną 
na swoim miejscu podczas procesu płukania i będą 
idealnie czyste.

SZCZEGÓLNY DETERGENT
Oprócz zmywarki do naczyń bardzo ważną rolę 
przy uzyskaniu nieskazitelnego efektu zmywania 
odgrywa właściwa chemia do zmywania. Firma 
HOBART oferuje w linii higienicznej HYLINE szeroką 
gamę produktów do wszelkich wymagań.

REUSE: ZMYWAJ NACZYNIA WIELORAZOWE!
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

PODBLATOWY SYSTEM ZMYWANIA 
do kubków, misek i butelek

Niezależnie od tego, czy mowa o kubkach lub miskach, dzięki PREMAX 
GP / FP zmywane artykuły będą z pewnością czyste i suche. Wbudowane 
suszenie TOP-DRY jest unikatowym rozwiązaniem na rynku i ogranicza 
czasochłonne ręczne wycieranie. Dodatkowo butelki można również 
łatwo i higienicznie zmywać w modelach GX, FX, GP i FP.

KAPTUROWY SYSTEM DO MYCIA 
misek i kubków

Czy można chcieć więcej? Nasza zmywarka kapturowa do naczyń z 
zewnętrznym rozwiązaniem do suszenia jest najlepiej dostosowana do 
Państwa potrzeb.

ROZWIĄZANIE W ZMYWARKACH Z 
TRANSPORTEM KOSZY 
do naczyń wielokrotnego użytku

Za pomocą naszych maszyn do transportu koszy można 
zmyć maksymalnie 60 koszy lub 1500 kubków na godzinę. 
Nasz model premium jest w dodatku bardzo inteligentny 
i rozpoznaje np. puste przestrzenie oraz automatycznie 
dopasowuje parametry.

ROZWIĄZANIE W ZMYWARKACH  
Z TRANSPORTEM TAŚMOWYM 
do naczyń wielokrotnego użytku

Chcą Państwo wyznaczyć nowe standardy w 
zakresie mocy i inteligencji zmywania? Nasze 
zmywarki z transportem taśmowym czyszczą 
i suszą naczynia wielokrotnego użytku w 
dużych ilościach – szybko i niezawodnie.

MODELE
POMAGAMY W PODEJMOWANIU DECYZJI!
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Z naszymi zmywarkami podblatowymi PREMAX  
GP / FP z innowacyjnym suszeniem TOP-DRY 
uzyskają Państwo higieniczne i suche rezultaty. 
W procesie suszenia wilgotne powietrze po 
zakończeniu zmywania jest przekształcane przy 
użyciu hydro-termicznego zasobnika energii i 
wprowadzone ponownie jako gorące powietrze 
suszenia do komory mycia. 

Oprócz tego dzięki systemowi koszy i chemii 
idealnie dopasowaliśmy do siebie inne czynniki 
sukcesu.

ZALETY I KORZYŚCI WIDOCZNE  
OD RAZU:

 y ELASTYCZNOŚĆ: Proste przezbrajanie w jedynie 
kilku krokach: wymiana kosza i włączanie 
programu z TOP-DRY. 

 y PEWNOŚĆ HIGIENY 

 y SUCHE KUBKI: Bezpośrednio po zmywaniu można 
je ułożyć w stosy. Oszczędza to czas i miejsce. 

 y BEZPIECZEŃSTWO PROCESU: Dzięki siatkom 
obciążającym kubki pozostają na miejscu podczas 
mycia.

RECEPTA NA SUKCES

  Zmywarka podblatowa PREMAX GP / FP  
z wbudowanym suszeniem TOP-DRY

 
  Kosz na kubki wielorazowe  

do 25 kubków na proces mycia

 
  Wkładka na pokrywki  

do maksymalnie 16 pokrywek na proces mycia

 
  Nabłyszczacz do naczyń z tworzywa sztucznego 

HYLINE HLP-7000

SYSTEM DO MYCIA KUBKÓW
ZMYWARKI PODBLATOWE

Kosz na kubki wielorazowe Wkładka na pokrywki

Nabłyszczacz do 
naczyń z tworzywa 

sztucznego
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

SYSTEM DO MYCIA MISEK
ZMYWARKI PODBLATOWE

Miski, pokrywki i pojemniki wielokrotnego użytku 
z tworzywa sztucznego odciążają środowisko i są 
obecnie bardzo modne. Jednak zmiana może nieść 
ze sobą ewentualne nowe wyzwania dotyczące 
higieny. Dzięki naszym systemom do mycia 
nic nie stoi na przeszkodzie temu projektowi.  

RECEPTA NA SUKCES

  Zmywarka podblatowa PREMAX GP / FP  
z wbudowanym suszeniem TOP-DRY 

  Kosz z tworzywa sztucznego P-18-12 

  Nabłyszczacz do naczyń z tworzywa  
sztucznego HYLINE HLP-7000

Dla elastyczności, pewności higieny i suchych 
naczyń wielokrotnego użytku

Z indywidualnie opracowanymi koszami, unikatowym 
suszeniem TOP-DRY i specjalnym nabłyszczaczem 
do naczyń z tworzywa sztucznego myją Państwo 
naczynia wielokrotnego użytku w prosty i higieniczny 
sposób w zmywarce podblatowej HOBART.

Kosz z tworzywa 
sztucznego P-18-12

Nabłyszczacz do 
naczyń z tworzywa 

sztucznego
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Higiena i elastyczność są bez wątpienia niezwykle 
ważne w gastronomii i hotelarstwie, a także w 
służbie zdrowia, gdy konieczne jest mycie butelek 
wielokrotnego użytku i karafek. Nasz system do 
mycia butelek z możliwością doposażenia zapewnia 
obie te rzeczy. Po prostu czystość.

SYSTEM DO MYCIA BUTELEK
ZMYWARKI PODBLATOWE

RECEPTA NA SUKCES

 y ZMYWARKA PODBLATOWA HOBART  

 y SPECJALNE DYSZE MYJĄCE: Wszystkie maszyny 
podblatowe firmy HOBART można w razie potrzeby 
doposażyć w specjalne dysze myjące opracowane 
pod kątem mycia butelek. Dzięki lejkowatym 
dyszom woda dociera bezpośrednio do wnętrza 
butelki. System zatrzaskowo-przesuwny umożliwia 
czyszczenie dysz rozpryskowych bez stosowania 
narzędzi.

 y KOSZ NA BUTELKI: Specjalny druciany kosz jest 
odpowiedni w przypadku najróżniejszych butelek, 
od tych na napoje po szkło laboratoryjne o różnych 
rozmiarach i wysokości. Zmieści się tam 12 butelek. 

 y NASADKA DRUCIANA: Dodatkowa nasadka 
druciana gwarantuje, że nawet butelki o mniejszej 
średnicy pozostają w odpowiedniej pozycji.

Kosz na butelki

Nasadka druciana Specjalne dysze myjące
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

ZALETY I KORZYŚCI WIDOCZNE  
OD RAZU:

 y PEWNOŚĆ HIGIENY: Dzięki specjalnym dyszom 
woda i detergent trafiają do środka butelki, 
co gwarantuje pewność higieny zgodnie z 
wymogami normy DIN SPEC 10534.

 y NAJWYŻSZA POJEMNOŚĆ: W koszu na butelki 
firmy HOBART podczas jednego cyklu można 
umyć 12 butelek o różnej wielkości.

 y ELASTYCZNOŚĆ: Butelki wielorazowego użytku 
lub inne artykuły zmywane. Zmywarki podblatowe 
firmy HOBART można przerobić jednym ruchem 
ręki, wymieniając ramię myjące i płuczące na 
specjalne dysze myjące.

 y ŁATWA OBSŁUGA: System do mycia butelek 
można bardzo łatwo zamontować i zdemontować. 
Nie są do tego potrzebne żadne narzędzia. Nowy 
program zmywania butelek można intuicyjnie 
wybrać na wyświetlaczu.

DANE TECHNICZNE

Typy maszyn GP / GPC / GX / GXC / FP / FX (bez FXL) / care

Miejsce na butelki do 12 butelek

Średnica otworu butelki min. Ø 16 mm

Średnica zewnętrzna butelki maks. Ø 113 mm

Wysokość butelki FX / GX : 370 mm, FP / GP / care : 330 mm, GXC : 250 mm, GPC : 210 mm
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Zamawianie pizzy w opakowaniu zwrotnym – jest 
to możliwe dzięki innowacyjnym i zrównoważonym 
pudełkom do pizzy wielokrotnego użytku, które 
można myć i w związku z tym wielokrotnie 
używać. Jednak aby zapewnić higieniczne mycie 
przyjaznych dla środowiska opakowań termicznych, 
kilka elementów musi się ze sobą łączyć. Jako 
kompetentny partner f irma HOBART oferuje 
właściwą technologię oraz odpowiednią wiedzę 
techniczną, aby pudełka wielokrotnego użytku do 
pizzy nie tylko były higienicznie czyste, ale także 
pobierane suche po procesie mycia i bezpośrednio 
gotowe do ponownego użytku.

RECEPTA NA SUKCES

  Zmywarka podblatowa PREMAX GP / FP  
z wbudowanym suszeniem TOP-DRY

  Specjalne kosze

  Nabłyszczacz do naczyń z tworzywa sztucznego 
HYLINE HLP-7000

SYSTEM DO MYCIA PUDEŁEK  
WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO PIZZY
ZMYWARKI PODBLATOWE
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

SYSTEM DO MYCIA KUBKÓW I MISEK
ZMYWARKI KAPTUROWE DO NACZYŃ Z ZEWNĘTRZNYM 
SUSZENIEM

Naczynia powinny być nie tylko czyste, ale także 
suche. Nasze zewnętrzny kaptur suszący firmy 
HOBART umożliwia suszenie artykułów zmywanych 
wielokrotnego użytku w zaledwie 120 sekund. 
Dzięki temu będą Państwo możliwie najlepiej 
wspierani podczas codziennego zmywania, a 
czasochłonne wycieranie nie będzie już konieczne. 
Jednocześnie oszczędza to cenny czas i poprawia 
higieniczny wynik. Zewnętrzna jednostka jest 
jedynym aktywnym suszeniem kapturowym na 
rynku i można w każdej chwili w nią doposażyć 
istniejący już system. Montaż odbywa się w prosty 
sposób na stole wylotowym i można go dopasować 
w zależności od sytuacji montażowej.

ZALETY I KORZYŚCI WIDOCZNE  
OD RAZU:

 y Pewność higieny

 y Bardzo dobre wyniki suszenia

 y Wysoka wydajność wynosząca 750 kubków/godz.

 y Ergonomiczny sposób pracy

 y Możliwość doposażenia do istniejących 
zmywarek kapturowych do naczyń

 y Rozpoczęcie suszenia zgodnie z 
zapotrzebowaniem poprzez wciśnięcie guzika

DANE TECHNICZNE

Pojemność 30 koszy/godz.  
lub 750 kubków/godz.

Wentylator 0,5 kW

Ogrzewanie 3 x 3,0 kW

Łączna wartość przyłączeniowa 9,5 kW | 3 x 16 A

Napięcie 400 / 50 / 3 N

Wymiary (wys. x głęb. x szer.) 1200 x 635 x 635 mm

Wysokość wsadowa suszenia 
kapturowego 350 mm
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SINGLE CUP WASHER
KONCEPCJA Z ROZWIĄZANIEM DO KUBKÓW NA WYNOS

RECEPTA NA SUKCES

  Prosta obsługa  
Państwa klienci wstawiają przyniesiony kubek od 
strony klienta do maszyny Single Cup Washer. 

  Pewność higieny  
przy przyniesionych kubkach wielokrotnego 
użytku. Personel odbiera umyty kubek po stronie 
obsługowej. 

  Szybkie ponowne wykorzystanie  
w zaledwie 30 sekund

CHEMIA DO ZMYWANIA HYLINE
IDEALNIE DOPASOWANA DO SYSTEMU MYCIA

Wiedzieli Państwo, że współgranie zmywarki i 
chemii jest kluczowe dla perfekcyjnego wyniku 
zmywania? Wyjątkowa receptura specjalnych 
detergentów i nabłyszczaczy pozwala ograniczyć 
ich zużycie przy jednoczesnym zapewnieniu 
optymalnych wyników. Ponadto ważne jest, aby 
chemia była dopasowana do danego zmywanego 

DETERGENT
Niezawodny w każdym zastosowaniu

Linia higieniczna HYLINE zapewnia idealny 
detergent, dopasowany specjalnie do zastosowania 
i zmywanego artykułu.

NABŁYSZCZACZ
Specjalnie do tworzywa sztucznego

Opracowany przez nas nabłyszczacz do naczyń z 
tworzywa sztucznego HYLINE HLP-7000 zapewnia 
bardzo dobre odprowadzanie wody, a tym samym 
szybkie, wolne od plam wysychanie kubków i 
naczyń z tworzywa sztucznego. Dodatkowo jest on 
bezzapachowy.

Kubki wielokrotnego użytku stały się nieodzowną 
częścią sklepów z kawą na wynos. W tym czasie wielu 
klientów zaczęło przynosić do sklepu własne kubki. 
Aby móc je ponownie napełnić bez problemów pod 
kątem higienicznym, klient może je szybko umyć z 

wykorzystaniem naszego rozwiązania Single Cup 
Washer. Po 30 sekundach własny kubek na kawę 
jest ponownie czysty i gotowy do napełnienia 
kolejnym napojem na wynos.

artykułu. Dzięki naszej linii higienicznej HYLINE 
dostarczamy Państwu pasujący detergent i 
nabłyszczacz od jednego producenta. W zależności 
od twardości wody i rodzaju zabrudzenia mamy 
dla Państwa odpowiednie produkty do uzyskania 
perfekcyjnego wyniku zmywania i suszenia.
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Niezależnie od tego, czy mowa o wersji PREMAX 
czy PROFI – z naszymi zmywarkami do naczyń 
z transportem koszy osiągną Państwo nowy 
wymiar w kwestii zmywania naczyń wielokrotnego 
użytku. Zapewnione są jeszcze większa wydajność, 
łatwiejsza obsługa i niezrównane suszenie.

Nasze suszenie DYNAMIC-DRY pracuje z 
wykorzystaniem zaawansowanej technologii 
nadmuchowej najnowszej generacji ze specjalną 
dyszą strumieniową. Umożliwia to większe, 
dynamiczne prędkości powietrza i zapewnia o 50% 
więcej wydajności. Jednak nie tylko nasze suszenie 
jest niezrównane. Dotyczy to w równym stopniu 
zwiększonej pojemności maszyny. Nasze zmywarki 
do naczyń z transportem koszy umożliwiają mycie 
maksymalnie 60 koszy lub 1500 kubków na godzinę.

ZALETY I KORZYŚCI WIDOCZNE  
OD RAZU:

 y Całkowicie suche naczynia do wielokrotnego 
użytku, przez co ręczne wycieranie jest zbędne

 y Automatyczne rozpoznawanie artykułu 
wielorazowego użytku i dzięki temu 
zapewnienie najlepszych warunków do 
zastosowania naczyń mieszanych

 y Automatyczne dopasowanie prędkości transportu
 y Automatyczne zwiększenie mocy dmuchawy i 

aktywacja dodatkowej dmuchawy
 y Brak konieczności posiadania dodatkowego 

miejsca na suszenie

SYSTEMY DO MYCIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
ZMYWARKI DO NACZYŃ Z TRANSPORTEM KOSZY
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Podczas dużych imprez, takich jak koncerty i festi-
wale, za kulisami wszystko musi dziać się szybko – 
niezawodna technologia jest niezbędna. 

Nasze instalacje zmywania do naczyń wielokrotne-
go użytku są idealnym partnerem do najwyższych 
wymagań. Dzięki najwyższej jakości i niezawodności 
oraz komfortowi obsługi maszyna ta myje do 10 000 
kubków na godzinę, a koszty eksploatacji są przy 
tym bardzo niskie.

ZALETY I KORZYŚCI WIDOCZNE  
OD RAZU:

 y Pewność higieny
 y Gwarancja perfekcyjnego wyniku suszenia
 y Indywidualne wymagania klientów dotyczące 

maszyny można spełnić dzięki modułowej konstrukcji
 y Mikrofiltracja wydłuża żywotność i zmniejsza 

zabrudzenie maszyny
 y Możliwe jest czyszczenie na przenośniku  

taśmowym lub w specjalnym koszu
 y Możliwy montaż w mobilnym kontenerze

SYSTEM ZMYWAREK Z 
MIKROFILTRACJĄ

Połączenie wysokiej cyrkulacji wody i odpowiednie-
go ciśnienia mycia w decydujący sposób przyczy-
nia się do osiągnięcia oczekiwanego wyniku mycia. 
Systemy zmywarek firmy HOBART, które są idealnie 
dopasowane pod kątem mechaniki, temperatury i 
chemii, spełniają nawet najbardziej wygórowane 
wymagania. Zamontowana mikrofiltracja zapo-
biega mocnemu i szybkiemu zabrudzeniu wody 
myjącej, aby przez cały czas można było zapewnić 
świetne wyniki mycia.

SYSTEM DO MYCIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU
ZMYWARKI Z TRANSPORTEM TAŚMOWYM
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

STREFA DMUCHAWY I SUSZENIA

Wydajna i bardzo skuteczna strefa dmuchawy usuwa 
nadmiar wody za pomocą turbin powietrznych 
umieszczonych po wszystkich czterech stronach, 
zmniejszając w ten sposób wilgotność resztkową. 
W połączeniu z wysokowydajnym suszeniem 
naczynia wielokrotnego użytku opuszczają 
urządzenie suche. Duży obieg powietrza podczas 
suszenia usuwa pozostałą wodę, a gorące 
powietrze absorbuje wilgoć. Rekuperacja ciepła 
zmniejsza wkład energii przy wodzie dopływowej.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY DO KUBKÓW 
(opcjonalnie)

Specjalnie opracowany przenośnik taśmowy 
do kubków umożliwia czyszczenie kubków na 
przenośniku taśmowym bez kosza.
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SKLEP Z TOWARAMI NIEPAKOWA-
NYMI I KAWIARNIA „Das LoLo”

„LoLo” (Lose & Lokal) znajduje się w bardzo 
szczególnym miejscu w Kehl: w dawnym kościele 
kawiarnia i sklep z niepakowanymi towarami 
konsekwentnie rezygnuje z plastiku i innych 

NASZE SYSTEMY DO MYCIA W PRAKTYCE

DO WIDEO!

opakowań. Wszystkie potrawy w LoLo można 
oczywiście zamówić również na wynos. W 
przypadku zakupów na wynos kawiarnia oferuje 
pojemniki firmy Recup i Rebowl.

Systemy do mycia firmy HOBART 
podczas pracy

Zmywarka podblatowa do zmywania
 y butelek wielokrotnego użytku z zamknięciem 

pałąkowym
 y wielorazowych kubków do kawy
 y pojemników z plastiku do produktów na wynos

Zmywarka kapturowa do naczyń do mycia
 y naczyń wielokrotnego użytku oraz porcelany lub 

naczyń z kuchni zajmujących się cateringiem

Mini piec konwekcyjno-parowy COMBI
 y do przygotowywania potraw
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SUSZENIA NACZYŃ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

SKLEP Z NIEPAKOWANYMI TOWARAMI 
„einMACHGLAS”
Sklep z niepakowanymi towarami „einMACHGLAS” 
w Offenburgu ma wiele do zaoferowania – oprócz 
artykułów spożywczych, takich jak makaron, mąka, 
ryż i produkty zbożowe, dostępne są także m.in. 
środki do prania, kosmetyki i produkty do pielęgnacji 
ciała. Wszystko jest oczywiście niezapakowane. 
Oprócz tego einMACHGLAS jest częścią systemu 
kaucji za kubki wielokrotnego użytku Recup w 
mieście Offenburg. Mycie kubków do produktów 
na wynos niesie ze sobą szczególne wyzwania.

Systemy do mycia firmy HOBART 
podczas pracy

Zmywarka kapturowa do naczyń do mycia
 y kubków wielokrotnego użytku
 y opakowań szklanych do sklepu

DUTCH CUPS
Największa zmywarka do kubków w Europie 
jest wykorzystywana przez firmę Dutch Cups w 
Holandii. Maksymalna pojemność mycia wynosi 10 
800 kubków na godzinę.

Systemy do mycia firmy HOBART 
podczas pracy

Zmywarka do akcesoriów FUX do mycia
 y kubków plastikowych

MEHRWEGKONZEPTE SERVICE GmbH
Talerze, filiżanki i tacki do frytek wyprodukowane 
z odpadów? To możliwe, jednak na początku 
brzmi trochę śmiesznie, prawda? To pomysł Svena 
Dödinga – wielorazowa koncepcja stworzona 
dla ogrodów zoologicznych, kin, i innych – od 
produktu poprzez logistykę aż po czyszczenie. Cel: 
zapobieganie produkcji śmieci.

Systemy do mycia firmy HOBART 
podczas pracy

Instalacja zmywania z przenośnikiem 
taśmowym/transportem koszy do mycia
 y kubków plastikowych
 y różnych pojemników wielokrotnego użytku

DO WIDEO!

DO WIDEO!

DO WIDEO!
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NASZA WIZJA
Zmywanie bez wody

Intensywne badania marketingowe wykazały, że 
nasi klienci techniki zmywania oczekują połączenia 
najwyższej ekonomii z optymalną wydajnością. 
Kierujemy się ich zdaniem i tworzymy podstawy 
naszej wizji „zmywania bez wody“. Ta wizja jest naszą 
stałą zachętą do podążania nowymi ścieżkami, któ-
re spowodują dalszą redukcję zużycia wody, ener-
gii i chemii. Dzięki innowacyjnym wydajnościom 
najwyższej klasy nieustannie zbliżamy się do nas-
zego celu. I już wiemy. 

Jeśli kiedykolwiek jakieś  
urządzenie będzie mogło zmywać  
bez wody, to z pewnością  
będzie to HOBART.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Jesteśmy firmą HOBART

HOBART jest wiodącą na rynku firmą, zajmującą 
się przemysłową techniką zmywania i jest re-
nomowanym producentem techniki garowania, 
przygotowania oraz techniki środowiska. Założona 
w 1897, w Troy, Ohio, firma HOBART zatrudnia dzi-
siaj na całym świecie ponad 6900 pracowników. W 
oddziale produkcyjnym, w Offenburgu, Niemcy, ro-
zwija, HOBART produkuje i sprzedaje na cały świat 
technikę zmywania. Na arenie międzynarodowej 
gastronomia i hotelarstwo, żywienie zbiorowe, 
piekarnie i rzeźnie, supermarkety, linie lotnicze, 
wycieczkowce, dostawcy samochodów, centra 
badawczei przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
stawiają na nasze innowacyjne produkty, będące 
liderami w obszarze ekonomii i ekologii.

Dajemy tę obietnicę jakości naszym  
klientom i jest to nasze osobiste zobowiązanie, 

które jest pielęgnowane przez wszystkich  
pracowników firmy HOBART.

NASZ CEL 
Innowacyjnie – ekonomicznie – ekologicznie

To nasza maksyma. Bycie innowacyjnym oznacz-
adla nas nieustanne wyznaczanie nowych stan-
dardów technologicznych w połączeniu z prawd-
ziwymi korzyściami dla klienta. Jest to możliwe 
dzięki korporacyjnemu Centrum technologii i 
innowacjids. technologii zmywania w naszej cen-
trali w Niemczech.Dzięki pakietowi innowacyjnej 
mocy powstają tu wysoce wydajne produkty, które 
stanowią ugruntowanie naszej pozycji jako techno-
logicznego lidera na rynku. Dla nas bycie ekono-
micznym oznacza wyznaczanie punktów odniesi-
enia w zakresie najniższych kosztów operacyjnych 
i zużycia zasobów oraz ciągłe rewolucjonizowanie 
rynku. Bycie ekologicznym oznacza dlanas odpo-
wiedzialne korzystanie z zasobóworaz zrównoważoną 
politykę energetyczną. Dotyczy to nie tylko zastoso-
wania produktu, ale także wszystkich obszarów fir-
my, takich jak zakup lub produkcja. 

HOBART 
Kompetentnie – szybko – niezawodnie

Technicy serwisowi HOBART oraz partnerzy ser-
wisowi HOBART są „prawdziwymi“ specjalistami. 
Dzięki intensywnemu szkoleniu i wieloletniemu 
doświadczeniu technicy ci dysponują jedyną w 
swoim rodzajui szczegółową wiedzą o produkcie. 
Czynności konserwacyjne i naprawysą w ten sposób 
wykonywane kompetentnie, szybko i niezawodnie.



19

NASZA WIZJA
Zmywanie bez wody

Intensywne badania marketingowe wykazały, że 
nasi klienci techniki zmywania oczekują połączenia 
najwyższej ekonomii z optymalną wydajnością. 
Kierujemy się ich zdaniem i tworzymy podstawy 
naszej wizji „zmywania bez wody“. Ta wizja jest naszą 
stałą zachętą do podążania nowymi ścieżkami, któ-
re spowodują dalszą redukcję zużycia wody, ener-
gii i chemii. Dzięki innowacyjnym wydajnościom 
najwyższej klasy nieustannie zbliżamy się do nas-
zego celu. I już wiemy. 

Jeśli kiedykolwiek jakieś  
urządzenie będzie mogło zmywać  
bez wody, to z pewnością  
będzie to HOBART.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Jesteśmy firmą HOBART

HOBART jest wiodącą na rynku firmą, zajmującą 
się przemysłową techniką zmywania i jest re-
nomowanym producentem techniki garowania, 
przygotowania oraz techniki środowiska. Założona 
w 1897, w Troy, Ohio, firma HOBART zatrudnia dzi-
siaj na całym świecie ponad 6900 pracowników. W 
oddziale produkcyjnym, w Offenburgu, Niemcy, ro-
zwija, HOBART produkuje i sprzedaje na cały świat 
technikę zmywania. Na arenie międzynarodowej 
gastronomia i hotelarstwo, żywienie zbiorowe, 
piekarnie i rzeźnie, supermarkety, linie lotnicze, 
wycieczkowce, dostawcy samochodów, centra 
badawczei przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
stawiają na nasze innowacyjne produkty, będące 
liderami w obszarze ekonomii i ekologii.

Dajemy tę obietnicę jakości naszym  
klientom i jest to nasze osobiste zobowiązanie, 

które jest pielęgnowane przez wszystkich  
pracowników firmy HOBART.

NASZ CEL 
Innowacyjnie – ekonomicznie – ekologicznie

To nasza maksyma. Bycie innowacyjnym oznacz-
adla nas nieustanne wyznaczanie nowych stan-
dardów technologicznych w połączeniu z prawd-
ziwymi korzyściami dla klienta. Jest to możliwe 
dzięki korporacyjnemu Centrum technologii i 
innowacjids. technologii zmywania w naszej cen-
trali w Niemczech.Dzięki pakietowi innowacyjnej 
mocy powstają tu wysoce wydajne produkty, które 
stanowią ugruntowanie naszej pozycji jako techno-
logicznego lidera na rynku. Dla nas bycie ekono-
micznym oznacza wyznaczanie punktów odniesi-
enia w zakresie najniższych kosztów operacyjnych 
i zużycia zasobów oraz ciągłe rewolucjonizowanie 
rynku. Bycie ekologicznym oznacza dlanas odpo-
wiedzialne korzystanie z zasobóworaz zrównoważoną 
politykę energetyczną. Dotyczy to nie tylko zastoso-
wania produktu, ale także wszystkich obszarów fir-
my, takich jak zakup lub produkcja. 

HOBART 
Kompetentnie – szybko – niezawodnie

Technicy serwisowi HOBART oraz partnerzy ser-
wisowi HOBART są „prawdziwymi“ specjalistami. 
Dzięki intensywnemu szkoleniu i wieloletniemu 
doświadczeniu technicy ci dysponują jedyną w 
swoim rodzajui szczegółową wiedzą o produkcie. 
Czynności konserwacyjne i naprawysą w ten sposób 
wykonywane kompetentnie, szybko i niezawodnie.



DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH  
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg   

Tel.: +49 781 600-0  I  info@hobart.de 

www.hobart.de

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG  
Bäulerwisenstrasse 1  I  8152 Glattbrugg 

Tel.: +41 43 211 56-56 

info@gehriggroup.ch 

www.gehriggroup.ch

     Werkskundendienst +49 180 345 6258  
 für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  

77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Téléphone: +33 1 64 11 60 00     

contact@hobart.fr   

www.hobart.fr

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27  I  2670 Greve  

Tel.: +45 43 90 50 12    

salg@hobart.dk  

www.hobart.dk

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K. 
Suzunaka Building Omori

6-16-16 Minami-Oi  I  Shinagawa-ku  I  Tokyo 140-0013 

Phone: +81 3 5767 8670

info@hobart.co.jp    

www.hobart.co.jp

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building  I  31st FL

Room No. 310-311  I  South Sathorn Rd. 

Yannawa  I  Sathorn  I  Bangkok  I  10120

Phone: +66 2 675 6279 81  I  enquiry@hobartthailand.com

www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg  I  Germany

Phone: +49 781 600-2820 

info-export@hobart.de   

www.hobart-export.com

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158  I  Kallang Way  I  #06-03/05   

Singapore 349245  

Phone: +65 6846 7117    

enquiry@hobart.com.sg    

www.hobart.com.sg 

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street  I  Silverwater NSW  I  2128

Tel.: +61 2 9714 0200 

www.hobartfood.com.au

KOREA
HOBART KOREA LLC 

7th Floor  I  Woonsan Bldg  I  108  I  Bangi-dong

Songpa-gu  I  Seoul 138-050  

Phone: +82 2 34 43 69 01

contact@hobart.co.kr    

www.hobart.co.kr

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A  I  1363 HØVIK 

Tel.: +47 67 10 98 00

post@hobart.no  

www.hobart.no

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way  I  Orton Southgate  

Peterborough  I  PE2 6GN 

Phone: +44 844 888 7777 

customer.support@hobartuk.com 

www.hobartuk.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6  I  1910 Kampenhout  

Phone: +32 16 60 60 40    

sales@hobart.be   

www.hobart.be

SVERIGE 
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9  I  125 30 Älvsjö

Tel.: +46 8 584 50 920   

info@hobart.se  

www.hobart.se

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12  I  3447GK Woerden  

Tel.: +31 348 46 26 26   

info@hobart.nl   

www.hobart.nl

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH
HOBART GMBH  
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg   

Tel.: +49 781 600-0  I  info@hobart.de 

www.hobart.de

SCHWEIZ
GEHRIG GROUP AG  
Bäulerwisenstrasse 1  I  8152 Glattbrugg 

Tel.: +41 43 211 56-56 

info@gehriggroup.ch 

www.gehriggroup.ch

     Werkskundendienst +49 180 345 6258  
 für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

FRANCE
COMPAGNIE HOBART
ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68  

77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Téléphone: +33 1 64 11 60 00     

contact@hobart.fr   

www.hobart.fr

DANMARK
HOBART SCANDINAVIA APS
Håndværkerbyen 27  I  2670 Greve  

Tel.: +45 43 90 50 12    

salg@hobart.dk  

www.hobart.dk

JAPAN
HOBART (JAPAN) K.K. 
Suzunaka Building Omori

6-16-16 Minami-Oi  I  Shinagawa-ku  I  Tokyo 140-0013 

Phone: +81 3 5767 8670

info@hobart.co.jp    

www.hobart.co.jp

THAILAND
HOBART (THAILAND)
43 Thai CC Tower Building  I  31st FL

Room No. 310-311  I  South Sathorn Rd. 

Yannawa  I  Sathorn  I  Bangkok  I  10120

Phone: +66 2 675 6279 81  I  enquiry@hobartthailand.com

www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES
HOBART GMBH
Robert-Bosch-Straße 17  I  77656 Offenburg  I  Germany

Phone: +49 781 600-2820 

info-export@hobart.de   

www.hobart-export.com

SINGAPORE
HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD
158  I  Kallang Way  I  #06-03/05   

Singapore 349245  

Phone: +65 6846 7117    

enquiry@hobart.com.sg    

www.hobart.com.sg 

AUSTRALIA
HOBART FOOD EQUIPMENT
Unit 1 / 2 Picken Street  I  Silverwater NSW  I  2128

Tel.: +61 2 9714 0200 

www.hobartfood.com.au

KOREA
HOBART KOREA LLC 

7th Floor  I  Woonsan Bldg  I  108  I  Bangi-dong

Songpa-gu  I  Seoul 138-050  

Phone: +82 2 34 43 69 01

contact@hobart.co.kr    

www.hobart.co.kr

NORGE
HOBART NORGE
Gamle Drammensvei 120 A  I  1363 HØVIK 

Tel.: +47 67 10 98 00

post@hobart.no  

www.hobart.no

UNITED KINGDOM
HOBART UK
Southgate Way  I  Orton Southgate  

Peterborough  I  PE2 6GN 

Phone: +44 844 888 7777 

customer.support@hobartuk.com 

www.hobartuk.com

BELGIUM
HOBART FOSTER BELGIUM
Industriestraat 6  I  1910 Kampenhout  

Phone: +32 16 60 60 40    

sales@hobart.be   

www.hobart.be

SVERIGE 
HOBART SCANDINAVIA APS
Varuvägen 9  I  125 30 Älvsjö

Tel.: +46 8 584 50 920   

info@hobart.se  

www.hobart.se

NEDERLAND
HOBART NEDERLAND B.V.
Pompmolenlaan 12  I  3447GK Woerden  

Tel.: +31 348 46 26 26   

info@hobart.nl   

www.hobart.nl

P
R

-0
52

2-
91

8-
H

-p
l

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 05/2022. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 05/2022. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 05/2022. Nous nous réservons le droit de modifier  
les données ou les configurations techniques de nos machines.


