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BAR & CAFÉ – SORIEDEM SR 1500 

 

• Ideal para pequenos espaços em bares e cafeterias; 

• Desempenho superior para lavagem de copos, xícaras, talheres, pires e pratos; 

• Totalmente em aço inoxidável; 

• Lavagem a quente ou frio. 

 

DESCRIÇÃO 

Desempenho 
• Capacidade: 60/30 ciclos/cestos por hora 

• Ciclos (lavagem + enxágue) de 60/120 segundos. 

• Capacidade mecânica: 360 pratos por hora (Ø 280 mm) ou 1.260 Copos ou 1.728 

xícaras 

• Consumo de água: 240 ml por prato.  

• Baixo consumo de detergente e secante. 

• CAPACIDADE máxima por gaveta: 5 pratos (Ø270mm) ou 20 copos ou 30 talheres 

• TANQUE DE LAVAGEM: 12,9 litros 

 

Facilidades 
• Controles automáticos de nível de água e temperaturas. 

• Lavagem com água morna e ação de detergente adequado. 

• Enxague com água quente para higienização e ação de secante. 

• Início de ciclo: automático ao se fechar a porta (Auto Start) ou por acionamento no 

painel. 

• Opera sobre ou sob balcões e também sobre Estrutura de Apoio. 

• Suporte deslizante do cesto de louças, porta rígida e resistente para apoio do cesto na 

carga e descarga. 

• Fácil acesso interno para limpeza, com filtro na motobomba de lavagem. 

• cestos de resíduos e dreno removíveis manualmente, sem necessidade de 

ferramentas. 

• Voltagens: 220v/60/1 (bifásico). 
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Principais características  
• A LAVADORA PC 1500 BAR & CAFÉ é reconhecida por sua rapidez e desempenho; 

• Braços inferiores e superiores com bicos de alta pressurização, garantem excelente 

grau de higienização; 

• Baixo consumo de água: 1,6 litros/ciclo; 

• Cestos em aço com revestimento em plástico; 

• Início de operação automático ao se fechar a porta (auto start) ou através de botão de 

ciclo; 

• Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura da porta; 

• Aquecedor incorporado; 

• Enxague: quente ou frio; 

• Braços de lavagem superiores e inferiores (fixos); 

• Fornecida com pontos para conexão elétrica do dosador de detergente e secante. 

 

DADOS TÉCNICOS 
• Dimensões (mm): 400 x 430×750 (LxPxH) 

• Área útil de lavagem: Ø 310 x 280 mm (L x H) 

• Altura Útil da Câmara: 210 Gaveta(rack): 350 x 350 mm 

• Profundidade com a porta aberta: 895 mm 

• Temperaturas: lavagem: 55-65° C Enxágue: 80-90° C 

• Capacidade da caldeira: 2,2 litros 

• Consumos: Água = Água: 1,6 litros/ciclo – Energia: 3,0 kW/hora 

• Mangueira conexão água, cabo conexão elétrica e mangueira de esgoto. 

• Manual de operação e manutenção. 

IMPORTANTE: Antes de colocar os pratos, travessas, taças, e cumbucas na lavadora de louças, 

remova todos os resíduos sólidos de alimentos como os grãos, purês e molhos desses 

utensílios, da mesma forma como costuma-se fazer antes de uma lavagem manual. 

 

OPCIONAL 
• Estrutura de apoio em aço inoxidável; 

• Motobomba auxiliar de enxágue; 

• Suporte para 05 pratos/pires Ø até 270 mm; 

• Suporte para até 30 talheres. • Suporte inoxidável para 06 pires de Ø 120 mm; 

• Termômetro de enxágue; 

• Kit enxágue frio; 

• Dosador de detergente e secante (SORIEDEM). 


