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LAVADORA DE LOUÇAS - SORIEDEM SR 900 

 

• Ideal para restaurante de média/alta demanda; 

• Dosadores incorporados; 

• Capô elevatório; 

• Instalação em canto ou linha; 

• Fácil operação; 

• Requer mesas de apoio. 

DESCRIÇÃO 

Desempenho 
• Capacidade: 72 ciclos por hora; 

• Ciclos: (lavagem + enxágue) de 50 segundos; 

• Capacidade mecânica*: 1290 pratos por hora (Ø 280 mm) ou 500 bandejas ou 1800 

copos ou 11500 talheres. (Capacidade por gaveta: 18 pratos – 25 copos – 7 bandejas – 

160 talheres); 

• Consumo de água: 179 ml por prato; 

• Baixo consumo de detergente e secante; 

• Consumo energético: 14,7 KW. 

 

Facilidades 
• Controles automáticos de nível de água e temperaturas; 

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

painel; 

• Painel de fácil leitura e operação; 

• Dosador de detergente e secante incorporados; 

• Opera tanto em linha quanto em “L” (90°) o que possibilita a instalação em canto; 

• Necessita de mesas de apoio de entrada/saída da lavadora para operação adequada; 

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

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

ferramentas; 

• Voltagens: 220V ~ 360V/60/3 (trifásico). 
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Principais características  
• A LAVADORA SR 900 é indicada para os restaurantes de média/alta demanda de 

lavagem de louças. Ciclo completo de lavagem e enxágue; 

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

grau de higienização; 

• Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura/levantamento do 

capô; 

• Aquecedor incorporado para aquecimento da água de enxágue aos 85º/90ºC, 

construído em aço inoxidável AISI 304 liga 18/10, com resistências do tipo imersão de 

15 kW, controladas por termostato; 

• Estrutura, tanque e painéis construídos em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 

18/10; 

• Demais materiais utilizados oferecem resistência à ação corrosiva de detergentes e 

ácidos dos alimentos; 

• Motobomba de lavagem de alto desempenho; 

• Motobomba de enxágue incorporada; 

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

• Operada por um dos lados ou em canto; 

• Braços de lavagem e enxágue independentes, superiores e inferiores 

(intercambiáveis). 

 

DADOS TÉCNICOS 
• Dimensões: 600x650x850 mm (L x P x H); 

• Área útil de lavagem: 500x500x380 mm (L x P x H); 

• Profundidade com porta aberta: 1015 mm; 

• Motobomba de lavagem de 1 CV e de enxágue de 1/2 CV; 

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

• Consumos: Água = 2,9 litros/ciclo Energia: 9,9 kW/hora; 

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

• Manual de operação e manutenção; 

• Gavetas plástica para acomodação de louças sendo:1 x GL6200 (lisa) 2 x GP1700 

(pinos), 1 x GT160 (talheres). 

OPCIONAL 
• Mesas de entrada/saída da lavadora de louças em aço inoxidável AISI304 18.8 #18; 

• Motobomba auxiliar de enxágue; 

• Gavetas especiais para copos com 13/18/21/25/27 cm de altura; 

• Termômetro de enxágue; 

• Kit de esguicho de pré-lavagem de mesas ou de bancada; 

• Dosadores de detergente e secante SR 900; 

• Capacidade mecânica refere-se ao volume de louças que a lavadora pode oferecer, 

porém deve-se considerar a perda operacional de 15% em função de carga/descarga 

da máquina. 


