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Podpultni pomivalni stroji za kozarce Aqua 35/37/40, Dupla 
35/37/40 Touche, Lux 40 in Premium 40     

 
 

Najbolj osnovni model AQUA je primeren za kuhinje, 
kjer urno pomivanje posode ne presega od 800-1200 
kozarcev na uro. Stroj je izdelan iz Inoxa AISI 304, ima 
dvojno steno vrat za boljšo izolacijo, zaobljene kote v 
komori za lažje čiščenje, PVC pomivalne in izpiralne 
roke, zaščito vodne črpalke, varnostno stikalo na vratih, 
vgrajen termostat in prelivni čep.  
 
Izboljšan model DUPLA ima glede na model AQUA 
elektronski displej in dvojno steno komore za 
izboljšano termično in zvočno izolacijo in s tem manjšo 
porabo energije. Kapaciteta pranja je od 800-1200 
kozarcev na uro. Stroji imajo zaobljene kote v komori 
za lažje čiščenje, enostavno odstranljive pomivalne in 
izpiralne roke, zaščito vodne pumpe, varnostno stikalo 
na vratih, vgrajen termostat, trojno filtracijo in prelivni 
čep. 

 
Stroj LUX ima dvojno steno, kar omogoča zelo dobro 
zvočno in termično izolacijo. Stroj je primeren za 
manjše do srednje velike profesionalne kuhinje s 
kapaciteto pranja do 1400 kozarcev na uro. Vsi stroji 
imajo zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, ločene 
Inox pomivalne roke in PVC izpiralne roke (možnost 
dobave inox izpiralnih rok), inox površinske filtre, 
digitalni displej za preprosto rokovanje in nastavljanje 
pomivalnih ciklov, digitalni prikaz temperature v komori 
in bojlerju, termostop, funkcijo, samodiagnozo in 
samoočiščevalni cikel ter prelivni čep, ki onemogoči 
prelivanje vode iz stroja. 
 
Izvedenka PREMIUM ima dvojno steno, ločene inox 
pomivalne in PVC izpiralne roke in dodatne inox 
površinske filtre. Odlikuje ga inovativni barvni, 
elektronski displej za lažje upravljanje, funkcija 
konstantnega izpiranja, vgrajena črpalka za izmet vode, 
dodatna moč grelcev, termostop, črpalka za povečevanje 
pritiska izpiralne vode, dozator pomivalnega sredstva in 
možnost priklopa na 230V ali 400V na samem mestu 
priklopa. Primerni so za srednje velike kuhinje. 
Kapaciteta pranja je cca. 2400 kozarcev na uro. 
Izvedenka PREMIUM predstavlja najvišjo kvaliteto 
KROMO strojev. 
 
Mehčalec vode, izmetna črpalka, črpalka za povečevanje 
pritiska vode in dozator za pomivalno sredstvo kot 
opcija (odvisno od modela). 
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Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.  
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna. 

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne. 
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Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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MODEL AQUA 35/37/40 
Mehanski 

DUPLA 35/37/40 
Touche LUX 40EL PREMIUM 40 

Dim. košar 
350x350mm 
370x370mm 
400x400mm 

350x350mm 
370x370mm 
400x400mm 

400x400mm 
 

400x400mm 
 

Max višina 
kozarcev 200/280/300mm 270/290/300mm 280mm 280mm 

Časovni 
cikli 

120sek 
(termostop) 

90/120/180sek 
 (termostop) 

60/120/180/300sek 
(termostop) 

60/90/120/150/180sek 
(termostop) 

Moč 2,6/3,2/3,2kW 2,6/3,2/3,2kW 4,3kW 4,8kW 


