
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®
EFFEKTIV ITET GENNEM FLEKSIBIL ITET.



           

Granule Flexi® er en No Pre-Washing™ grovopvaskemaskine med frontindføring, som opfylder 
de forskellige behov i små og mellemstore køkkener. Granule Flexi er en alsidig, kompakt og 
effektiv løsning, ideel til både a la carte-køkkener med blandet grovopvask og det rendyrkede 
gastronormkøkken – det handler ganske enkelt om, hvilken udgave man vælger.

GRANULE FLEXI® INDEHOLDER DEN INNOVATIVE GRANULE TECHNOLOGY™
OG FJERNER BEHOVET FOR FORVASK.

GRANULE FLEXI®

FÆRRE KEMIKALIER.
Sparer op til 2,2 liter pr. dag 

– op til 660 liter om året

MINDRE VAND.
ØKO-programmet sparer op 

til 1.100 liter pr. dag og op til 
330.000 liter om året

MINDRE ENERGI.
Sparer op til 37,6 kWh pr. dag 
– op til 11.280 kWh om året

MINDRE TID.
Forvasken fjernes helt – rengør gryder 

og pander på 2,5 minutter

FØDEVARESIKKERHED.
Alle vaskeprogrammerne 
overholder de hygiejniske 
retningslinjer i DIN 10512 

standarden

BRUGERVENLIGT DESIGN.
Betjeningspanel i øjenhøjde. 

Store knapper og tydelige symboler. 
Påmindelser og meddelelser på displayet. 
Flere niveauer og gribevenligt håndgreb.

Røde og grønne indikatorlamper. 
USB-port til eksport af HACCP-logfiler.

HØJ KAPACITET.
4 1/1GN pr. program – op til 
96 1/1GN eller 192 1/2GN 
pr. time (maks. dybde 200 mm)

2,5 MIN.

Ovenstående besparelser er baseret på et eksempel, hvor man tilbereder 400 måltider om dagen med 300 driftsdage om året. 
Manuel opvask sammenlignet med Granule Flexi ØKO-cyklussen.



           

FÅS I TO UDGAVER.

SE DEN I AKTION! 
Vil du se Granule Flexi® i aktion?
Besøg en Live Wash™ – læs mere på 
www.granuldisk.com/livewash

GRANULE FLEXI® 
- GASTRONORM EDITION.
Art. nr. 20716 

Granule Flexi Gastronorm Edition passer til køkkener, som 
hovedsageligt arbejder med gastronormbaserede pander og 
beholdere. 

Kan vaske op i to niveauer. Den nederste sektion kan 
modificeres til at rumme 2/1GN bradepander eller store, dybe 
gryder (maks. 700 mm dybde, ø500 mm – kræver ekstra kort 
spulerør som tilbehør).  Den øverste sektion kan rumme 1/9-
1/1GN, maks. 200 mm dybde eller 2/1GN, maks. 200 mm 
dybde.

GRANULE FLEXI® 
- FLEXIBLE EDITION.
Art. nr. 20715 

Granule Flexi Flexible Edition passer til en opsætning i et a la 
carte-køkken, der har behov for opvask af mange forskellige 
former for gryder, pander, skåle og køkkenredskaber.

Kan vaske op i to niveauer. Den nederste sektion kan 
modificeres til at rumme 2/1GN bradepander eller store, dybe 
gryder (maks. 700 mm dybde, ø500 mm – kræver ekstra kort 
spulerør som tilbehør), og den øverste sektion kan rumme 
forskellige emner til opvask fra et a la carte-køkken.

Granule Flexi® fås i to forskellige udgaver: Flexible og Gastronorm. Hver udgave leveres med omhyggeligt 
udvalgt standardtilbehør og kan tilpasses dine behov yderligere ved at tilkøbe ekstra tilbehør.



TILBEHØR.

FAST INDSATS TIL 
GN-BEHOLDERE.
Art. nr. 13465

Passer til 1/9-1/1GN op til en dybde på 
200 mm. Kapacitet 2 1/1GN op til en 
dybde på 200 mm eller tilsvarende i 
små GN-beholdere.
 

(Medfølger i Gastronorm Edition.)

Granule Flexi® udgaverne kan tilpasses yderligere, så den passer til netop dine særlige behov ved 
at tilkøbe ekstra tilbehør og indsatse.

JUSTERBAR INDSATS TIL GN-
BEHOLDERE OG GRYDER.
Art. nr. 13463

Kapacitet: 2 1/1GN op til en dybde på 
200 eller 1 2/1GN eller 1–3 gryder.  

(Medfølger i Flexible og Gastronorm Edition.)

FLEKSIBEL INDSATS TIL GN-
BEHOLDERE OG BLANDET 
OPVASK.
Art. nr. 14454

Kan rumme GN-beholdere, skåle, 
kasseroller, sigter m.m., inkl. 1 ekstra 
gummibånd. Kapacitet: 2 1/1GN op til 
en dybde på 200 mm og en blanding af 
køkkenredskaber.  
 
(Medfølger i Flexible Edition.)

KORT SPULERØR.
Art. nr. 6000370

Til udskiftning af langt spulerør til opvask 
af gryder op til en dybde på 700 mm.
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INDSATS TIL LÅG OG BAKKER 
(IKKE-GN-STØRRELSE).
Art. nr. 6001147

Passer til lettere tilsmudsede flade bak-
ker eller låg i GN-størrelse. Kapacitet: 
12 stk.

INDSATS TIL STORE BAKKER 
(IKKE-GN-STØRRELSE).
Art. nr. 13736

Kapacitet: 8 bradepander 655 x 450 
mm, med 25 mm kant eller 8 store bak-
ker, 690 x 450 mm, med 22 mm kant.

INDSATS TIL BAGEPLADER.
Art. nr. 13744

600 x 400 mm, med 20 mm kant. 
Kapacitet: 8 stk.

NETKURV MED LÅG.
Art. nr. 21477

Til øseskeer og piskeris op til 500 mm 
i længden.

HOLDER TIL OPBEVARING AF 
TILBEHØR.
Art. nr. 6001159

Til store indsatse og tilbehør, som ikke 
er i brug. Kan hænge/placeres på begge 
sider af maskinen.
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GRANULE FLEXI® TEKNISKE DATA.
GENERELT.

Design Flexible Edition / Gastronorm Edition 

Udvendige dimensioner (H x B x D) 1.770 mm (± 25) x 875 mm x 965 mm

Last, volumen 205 liter (H 650 x B 600 x D 530 mm)

Vægt (fyldt / tom) 372 kg / 274 kg

Opvaskebeholder, volumen 84 liter

Skyllevand, volumen 4 liter (ØKO-program) 8 liter (kort/normalt program)

Der kræves 6 liter for at opnå 3.600 HUE i henhold til 
NSF/ANSI 3.

Granulat, volumen 6 liter

Opvasketemperatur 65 °C

Skylletemperatur 85 °C

Støjniveau lydtryk < 70 dB (A)

PROGRAMMER OG KAPACITET.

Opvaskeprogrammer med granulat ØKO: 2 min. 30 sek.

Kort: 4 min. 40 sek.***

Normal: 6 min. 40 sek.***

Opvaskeprogrammer uden granulat ØKO: 2 min. 30 sek.

Kort: 3 min. 40 sek.***

Normal: 5 min. 40 sek.***

Maks./normal kapacitet pr. time
(normal kapacitet inkl. håndtering)

96 / 84 1/1GN eller tilsvarende i andre gryder

Kapacitet pr. program 4 1/1GN eller 8 1/2GN eller 1x 2/1GN + 2x 1/1GN, 
maks. 200 mm dybde, eller tilsvarende i andre gryder.

VANDTILSLUTNING.

Varmt vand G 3/4” BSP han (DN 20), 55–65 °C, 3–10 °dH

Bemærk: Der må ikke anvendes omvendt osmosevand eller 
destilleret vand.

1-6 bar, 15 liter pr. minut

Koldt vand G 3/4” BSP han (DN 20), < 20 °C, 3–10 °dH

3-6 bar, 15 liter pr. minut.

ELEKTRISK TILSLUTNING.

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

Sikringer (varmtvandstilslutning) 25 A (400V, 415V) / 40 A (230 V)

Sikringer (koldtvandstilslutning) 32 A (400V, 415V)

Maks. udgangseffekt, varmtvands-
tilslutning

12,3 kW

Maks. udgangseffekt, koldtvands-
tilslutning

17,3 kW

Vaskepumpemotor 3 kW

Skyllepumpemotor 0,37 kW

Opvaskebeholderelement* 9 kW (14 kW koldtvandstilslutning)

Skyllebeholderelement* 9 kW (14 kW koldtvandstilslutning)

Beskyttelsesgrad IPX5

AFLØB OG VENTILATION.

Anbefalet ventilationskapacitet med 
dampreduktion

150 m³/h

Anbefalet ventilationskapacitet uden 
dampreduktion

400 m³/h

Varmebelastning af rum med damp-
reduktion (total/mærkbar/latent) 

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

Varmebelastning af rum uden damp-
reduktion (total/mærkbar/latent) 

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

Afløbsslange Rør Ø 32 mm

Afløb Kapacitetskrav 50 l/min.

Maskinen må ikke placeres direkte over et afløb.

Vaske- og tørremiddel kræves Vaske- og tørremiddel: 230 VAC-signal fås fra en særskilt dåse. 
Maks. belastning total 0,5A.

SPÆNDINGSMULIGHEDER.

Kan du ikke finde dine særlige 
krav på listen? Alle GRANULDISK 

grovopvaskemaskiner er specialfremstillede 
og kan ofte kan tilpasses særlige 

spændings- og vandforhold.

Hvilke behov har du?

Tal med din GRANULDISK 
salgsrepræsentant eller din foretrukne, 

certificerede GRANULDISK salgspartner for 
mere information om tilpasninger.

DAMPREDUKTION.

Granule Flexi® er som standard udstyret 
med dampreduktion, som giver et 
mere behageligt arbejdsmiljø for 

personalet, samtidig med at det mindsker 
ventilationskravene i grovopvaskeområdet.

Tal med din GRANULDISK 
salgsrepræsentant eller din foretrukne, 

certificerede GRANULDISK salgspartner 
for more information om dampreduktion til 

Granule Flexi®.

* Er ikke i funktion samtidigt.

** Vedrørende alle tilgængelige spændingsmuligheder 
bedes du rådføre dig med din salgsrepræsentant eller en 
gyldig prisliste.

*** 1 minut længere med dampreduktion.

Granule Flexi® leveres med et 2 meter langt strømkabel 
(uden stik) for tilslutning til en godkendt strømkontakt. 
Strømkontakten medfølger ikke i leveringen.



(mm)

(A) Indtag til vand, 55–65 °C (koldt vand som ekstraudstyr), 3–10 °dH, 1–6 bar, 15 l/min., maks. 6 bar statisk. G 3/4” BSP han (DN 20), fleksibel slange min. indvendig ø9 
mm. (B) Indtag til koldt vand, < 20 °C, 3-10 °dH, 3 – 6 bar, 15 l/min., maks. 6 bar statisk, G 3/4” BSP han (DN 20), fleksibel slange min. indvendig ø9 mm. (C) Afløb. (D) 
Vaskemiddel/tørremiddeltilslutning, signal 230 V AC. (E) Elektrisk tilslutning. (F) USB-port.

GRANULE FLEXI® INSTALLATION.

www.granuldisk.com
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A Vi forbeholder os ret til korrektion af eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at æ
ndre design, specifikationer og udstyr. 


