
NO PRE-
WASHING 
CONCEPT  ™

S W E D I S H  I N N O V A T I O N ,  Q U A L I T Y  &  D E S I G N .

GRANULE FLEXI®
EFICAZ NA SUA FLEXIBIL IDADE.



           

Granule Flexi® é uma máquina de lavar panelas com carregamento frontal sem necessidade de pré-
lavagem, No Pre-Washing™, máquina de lavar panelas que serve as diferentes necessidades das 
cozinhas de pequeno e médio tamanho. Granule Flexi é uma solução versátil, compacta e eficiente 
e é ideal para cozinhas personalizadas com lavagem de panelas mistas e para a pura cozinha 
Gastronorm - tudo se resume à edição que escolher.

GRANULE FLEXI® INCORPORA A INOVADORA GRANULE TECHNOLOGY™
E ELIMINA A NECESSIDADE DE PRÉ-LAVAGEM.

GRANULE FLEXI®

MENOS QUÍMICOS.
Economiza até 2,2 litros por dia 

- até 660 litros por ano

MENOS ÁGUA.
O programa ECO economiza 

até 1.100 litros por dia e 
até 330.000 litros por ano

MENOS ENERGIA.
Economiza até 37,6 kWh por dia 

- até 11.280 kWh por ano

MENOS TEMPO.
Pré-lavagem eliminada - panelas e 
frigideiras limpas em 2,5 minutos

SEGURANÇA ALIMENTAR. 
Todos os programas de lavagem 
cumprem com as diretrizes de 
higiene da norma DIN 10512

DESIGN BENÉFICO PARA O UTILIZADOR.
Painel de controlo ao nível dos olhos. 

Botões grandes e símbolos claros. 
Lembretes e mensagens no visor. 

Pega multinível e vantajosa para segurar. 
Luzes indicadoras vermelha e verde. 

Porta USB para a exportação de ficheiros de registo HACCP.

ALTA CAPACIDADE.
4 GN1/1 por programa - até 96 GN1/1 

ou 192 GN1/2 por hora

(profundidade máx. de 200 mm)

2,5 MIN.

As poupanças acima referidas baseiam-se num local de amostra que prepara 400 refeições por dia em 300 dias operacionais por 
ano. A comparação apresenta a lavagem manual em bancas comparativamente com o ciclo Granule Flexi ECO.



           

DISPONÍVEL EM DUAS EDIÇÕES.

LAVE AO VIVO! 
Gostaria de ver Granule Flexi® em ação?
Visite uma Live Wash™ - leia mais em 
www.granuldisk.com/livewash

GRANULE FLEXI® 
- EDIÇÃO GASTRONORM.
Art. n.º 20716  

Granule Flexi Edição Gastronorm adequa-se a cozinhas que 
trabalham principalmente com uma configuração Gastronorm 
de panelas e recipientes. 

Permite a lavagem em dois níveis. O tabuleiro inferior pode ser 
modificado para carregar recipientes 2/1 ou panelas grandes e 
fundas (máx. 700 mm de profundidade, Ø 500 mm – requer 
o acessório adicional Tubo Pulverizador Curto). o tabuleiro 
superior carrega GN1/1-1/9, com profundidade máx. de  
200 mm ou GN2/1, com profundidade máx. de 200 mm.

GRANULE FLEXI® 
- EDIÇÃO FLEXIBLE.
Art. n.º 20715  

Granule Flexi Edição Flexible adequa-se à configuração de 
utensílios numa cozinha personalizada que precisa lavar 
uma grande variedade de panelas, tachos, frigideiras, taças e 
utensílios.

Permite a lavagem em dois níveis. O tabuleiro inferior pode ser 
modificado para carregar recipientes 2/1 ou panelas grandes e 
fundas (máx. 700 mm de profundidade, Ø 500 mm – requer 
o acessório adicional Tubo Pulverizador Curto) e o tabuleiro 
superior pode carregar uma variedade de diversa louça da 
cozinha personalizada.

Granule Flexi® encontra-se em duas edições diferentes: Flexible e Gastronorm. Cada edição é fornecida com 
acessórios padrão cuidadosamente selecionados e pode ser ainda mais personalizada de acordo com as suas 
necessidades, adicionando um ou mais acessórios inteligentes.



ACESSÓRIOS.

INSERÇÃO FIXA PARA 
RECIPIENTES GN.
Art. n.º 13465

Compatível com GN1/1-1/9 até uma 
profundidade de 200 mm. Capacidade 
para 2 GN1/1 até uma profundidade de 
200 mm ou equivalente em pequenos 
recipientes GN. 

(Incluída na Edição Gastronorm.)

As Edições Granule Flexi® podem ser ainda mais personalizadas para se adequar às suas 
necessidades exclusivas, adicionando um ou mais acessórios inteligentes e inserções.

INSERÇÃO AJUSTÁVEL PARA 
RECIPIENTES GN E PANELAS.
Art. n.º 13463

Capacidade: 2 GN1/1 até uma 
profundidade de 200 mm ou 1 GN2/1 
ou 1–3 panelas.  

(Incluída na Edição Flexible e Gastronorm.)

INSERÇÃO FLEXÍVEL PARA 
RECIPIENTES GN E LOUÇA 
MISTA.
Art. n.º 14454

Com capacidade para recipientes GN, 
taças, caçarolas, peneiras, etc., incl. 
1 banda de borracha sobressalente. 
Capacidade: 2 GN1/1 até uma 
profundidade de 200 mm ou uma 
mistura de utensílios.  
 
(Incluída na Edição Flexible.)

TUBO PULVERIZADOR CURTO.
Art. n.º 6000370

Substitui o tubo pulverizador comprido 
para permitir a lavagem de panelas com 
uma profundidade até de 700 mm.

Aceda ao w
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/video para ver com
o carregar e usar os diferentes acessórios.



INSERÇÃO PARA TAMPAS E 
TABULEIROS (TAMANHO GN).
Art. n.º 6001147

Para se ajustar a tampas ou tabuleiros 
planos de tamanho GN ligeiramente 
sujos. Capacidade: 12 pcs.

INSERÇÃO PARA TABULEIROS 
GRANDES (NÃO DO TAMANHO 
GN).
Art. n.º 13736

Capacidade: 8 bandejas 655 x 450 mm, 
com bordo de 25 mm ou 8 tabuleiros 
grandes 690 x 450 mm, com bordo de 
22 mm.

INSERÇÃO PARA TRAVESSAS.
Art. n.º 13744

600 x 400 mm, com bordo de 20 mm. 
Capacidade: 8 pcs.

CESTO DE LÍQUIDOS COM 
TAMPA.
Art. n.º 21477

Para conchas, batedores, até 500 mm 
em comprimento.

SUPORTE PARA ARRUMAÇÃO 
DOS ACESSÓRIOS.
Art. n.º 6001159

Para guardar inserções e acessórios que 
não estão a ser usados. Pendura-se em 
ambos os lados da máquina.
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GRANULE FLEXI® DADOS TÉCNICOS.
GERAL.

Design Edição Flexible / Edição Gastronorm 

Dimensões exteriores (A x L x P) 1.770 mm (±25) x 875 mm x 965 mm

Volume de carga 205 litros (A 650 x L 600 x P 530 mm)

Peso (cheia / vazia) 372 kg / 274 kg

Volume do tanque de lavagem 84 litros

Volume da água de enxaguamento 4 litros (programa ECO) 8 litros (programa Curto / Normal)

Para atingir 3.600 HUE em conformidade com NSF/ANSI 3, são 
necessários 6 litros.

Volume de Grânulos 6 litros

Temperatura de lavagem 65 °C

Temperatura de enxaguamento 85 °C

Nível de pressão sonora < 70 dB (A)

PROGRAMAS & CAPACIDADE.

Programas de lavagem com Grânulos ECO: 2 min, 30 seg

Curto: 4 min, 40 seg***

Normal: 6 min, 40 seg***

Programas de lavagem sem Grânulos ECO: 2 min, 30 seg

Curto: 3 min, 40 seg***

Normal: 5 min, 40 seg***

Capacidade máx. / normal por hora 
(capacidade normal incl. manusea-
mento)

96 / 84 GN1/1 ou similar noutras panelas

Capacidade por programa 4 GN1/1 ou 8 GN1/2 ou 1x GN2/1 + 2x GN1/1, profundidade 
máx. de 200 mm, ou similar noutras panelas.

LIGAÇÃO DE ÁGUA.

Água quente G 3/4” BSP macho (DN 20), 55–65 °C, 3–10 °dH

Nota: A água de osmose inversa e água destilada não podem 
ser utilizadas.

1–6 bar, 15 litros por minuto

Água fria G 3/4” BSP macho (DN 20), < 20 °C, 3–10 °dH

3–6 bar, 15 litros por minuto.

LIGAÇÃO ELÉTRICA.

Tensão** 3~ 400 V/50 Hz + PE / 3~ 415 V/50 Hz + PE /
3~ 230 V/50 Hz + PE

Fusíveis (ligação de água quente) 25A (400V, 415V) / 40A (230V)

Fusíveis (ligação de água fria) 32A (400V, 415V)

Saída máx., ligação de água quente 12,3 kW

Saída máx., ligação de água fria 17,3 kW

Motor da bomba de lavagem 3 kW

Motor da bomba de enxaguamento 0,37 kW

Elemento do tanque de lavagem* 9 kW (ligação de água de fria de 14 kW)

Elemento do tanque 
de enxaguamento*

9 kW (ligação de água de fria de 14 kW)

Classificação de vedação IPX5

DRENAGEM & VENTILAÇÃO.

Capacidade de ventilação  
recomendada com redução de vapor

150 m³/h

Capacidade de ventilação  
recomendada sem redução de vapor

400 m³/h

Carga de calor na divisão com 
redução de vapor 
(total/sensível/latente) 

1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW

Carga de calor na divisão sem 
redução de vapor 
(total/sensível/latente)

1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW

Tubo de drenagem Tubo Ø 32 mm

Drenagem Requisito de capacidade 50 l/min

A máquina não deve ser colocada diretamente sobre um cano 
de escoamento.

O detergente e agente de secagem 
são necessários

Detergente e agente de secagem; sinal de 230 VAC está disponível 
a partir de uma caixa separada. Carga máx. total de 0,5 A.

 OPÇÕES DE TENSÃO.

Não consegue encontrar os seus requisitos 
especiais na lista? Todas as máquinas 
de lavar panelas GRANULDISK são 

construídas de acordo com a encomenda e 
podem ser frequentemente personalizadas 
para se adequara às condições específicas 

de tensão e água.

Quais são as suas necessidades?

Fale com o seu representante de vendas 
GRANULDISK ou o seu Parceiro de 

Vendas Certificado GRANULDISK preferido 
para obter mais informações sobre 

personalizações. 

 REDUÇÃO DE VAPOR.

Granule Flexi® é de instalação padrão 
com redução de vapor, que possibilita 

um ambiente de trabalho mais agradável 
para o pessoal e reduz os requisitos de 

ventilação na área de lavagem de panelas.

Fale com o seu representante de vendas 
GRANULDISK ou o seu Parceiro de Vendas 

Certificado GRANULDISK preferido para 
obter mais informações sobre redução de 

vapor para Granule Flexi®.

* Não funciona simultaneamente.

** Para todas as opções de tensão disponíveis, fale com 
o seu representante de vendas ou consulte uma lista de
preços válida.

*** Duração de mais 1 minuto com redução de vapor.

Granule Flexi® é fornecido com um cabo de alimentação 
de 2 metros de comprimento (sem ficha) para ligação 
a um interruptor de corrente aprovado. O interruptor de 
corrente não está incluído na entrega.



(mm)

(A) Entrada de água, 55–65 °C (água fria opcional), 3–10 °dH, 5–18 °f.  1–6 bar, 15 L/min, máx. 6 bar estática. G 3/4” BSP macho (DN 20), flexível com diâmetro interior 
mín. de Ø 9 mm. (B) Entrada de água fria, < 20 °C, 3–10 °dH, 5–18 °f., 3–6 bar, 15 L/min, max. 6 bar estática., G 3/4” BSP macho (DN 20), flexível com diâmetro interior 
mín. de Ø 9 mm. (C) Cano de escoamento. (D) Ligação de detergente/agente de secagem, sinal de 230V AC. (E) Ligação elétrica. (F) Porta USB.

GRANULE FLEXI® INSTALAÇÃO.

www.granuldisk.com
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