
JEROS-Grovopvasker
-maskinen der kan mere end bare vaske rent-



JEROS 8110
Stor i ydelse - Lille i pladsbehov.
Vasker f.eks. 11 plader (60x40) i een
vaskegang. Den ideale maskine til
bagerier, konditor og supermarkeder.

Optimal at arbejde med
Den specielle JEROS lågkonstruktion muliggør en let 
integrering af maskinen i den daglige arbejdsgang, selv i 
mindre produktionslokaler- uden unødige pladsbehov. 
Når maskinen åbnes, svinger låget op, og optager derved
ikke mere plads end som under vask, og man kan derfor 
samtidig benytte maskinen som aflæggerplads for emnerne.

Integreret rengøringsprogram
Efter den sidste vaskegang bliver maskinen 
automatisk tømt for vand ved hjælp af den
indbyggede afløbspumpe.
Til slut bliver det indbyggede selvrensende
rengøringsprogram aktiveret.
Med 85°C varmt vand, bliver maskinen nu
rengjort og desinficeret, således den står klar
til næste dag.



JEROS opfylder de strenge hygiejnekrav
Selv ikke det mest hårdførte snavs har en chance! Den fuldautomatiske sæbedosering sikre en
optimal blanding af sæbe. Pumper med stor kraft og roterende vaskearme søger for et optimalt
vaskeresultat. Den integrerede slutskyllepumpe garantere at slutskylletemperaturen i hele slut-
skylleperioden har en konstant temperatur på 85°C. Herved opnås samtidig en meget høj tørre-
effekt samt en desinfektion af emnerne.

JEROS 8115
Den kompakte kraftmaskine. Vasker op  
til 10 plader (60x80) eller op til 20 plader 
(60x40) eller 2 euro-kasser med en højde 
på 40 cm, i een vaskegang.

Mere end en grovopvasker
✓ Integreret blandingsbatteri. 
✓ Spuleslange til ekstern rengøring.  

✓ Selvrensende rengøringsprogram 
med 85°C rent varmt vand. 

✓ Afløbspumpe som standard. 

✓ Automatisk start. 

✓ Micro-styring med Finger-Touch. 

Den nye micro-styring



Den stærke og robuste konstruktion i rustfri stål og den solide opbygning
har gennem mere end 40 års erfaring garanteret en meget høj driftssikkerhed.

Den specielle JEROS lågkonstruktion muliggør en optimal integration af maskinen
i den daglige arbejdsgang, samt ergonomisk korrekt indføring af tunge emner.

Det 85°C varme slutskyl med højtrykspumpe sikrer den kravspecificerede hygiejne.

JEROS-Grovopvasker udmærker sig ved minimale driftsomkostninger. Dette opnås blandt andet ved
hjælp af en automatisk sensorstyret sæbedosering og afspændingsdosering, besparende 
varmeelementer, en lille vasketank og et yderst lavt vandforbrug. 

Uanset om det er til  bageri, konditori, slagteri, gastronomi, Food-industri eller, eller, eller......
En JEROS-Grovopvasker lever op til alle krav.

Imødekommer HACCP og CE-krav.

Der findes mange gode grunde for
at vælge en JEROS-Grovopvasker!
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Tekniske data

Afløbsdimension Ø mm
Spænding Volt+E/Hz
Tilslutningseffekt (standard) kW

Vasketid min. 

Vasketank indhold liter
Skylletid ca. sek.

Vandtilslutning R”

Vaskevolumen H x B x D

Skylletank indhold ca. liter
Skyllevand temperatur ca.°C
Vandforbrug pr. vask ca. liter

40
400 / PE / 50

9,5
1/2

2 - 4 - 6
610x810x635

60
20
13
85
5

8115

40
400 / PE / 50

8,5
1/2

2 - 4 - 6
610x690x635

60
20
13
85
5
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