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Enkel diskning.
Enastående diskresultat
green&clean tunneldiskmaskin med  
singel & dubbel slutsköljning
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Du  
talar …

… vi lyssnar

För mig är den perfekta 
tunneldiskmaskinen både enkel att 
installera och använda. 
Den måste vara pålitlig och 
det är viktigt att arbetsflödet 
optimeras. Haverier, driftstopp och 
komplicerat dagligt underhåll är 
frustrerande och kostsamt.

Vi har utformat en smidig och pålitlig lösning som är enkel att installera och 
använda. Undvik driftstopp med det unika automatiska säkerhetsläget Non-
Stop, som gör att maskinen kan fortsätta att diska tills felet är avhjälpt. 
Nu introducerar vi nya Electrolux Professional green&clean-
tunneldiskmaskiner med singel och dubbel slutsköljning.
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Clean

Fantastiskt 
diskresultat

Green

Låga 
driftkostnader

Easy

Användarvänligt 
med okomplicerat 
underhåll

Safe

Garanterat 
rent
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Tunneldiskmaskin med 
singel slutsköljning
Den nya green&clean-tunneldiskmaskinen 
med singel slutsköljning från Electrolux 
Professional erbjuder överlägsen 
prestanda, besparingar och 
användarvänlighet.

Endast 1,5 liter vatten/korg på  
1,20 m längd
Det är allt som krävs för att diska och 
rengöra en full korg med smutsig disk. 

Tack vare låg förbrukning av vatten, 
energi, samt disk- och sköljmedel är 
maskinens livscykelkostnader låga.

Energibesparningar på upp till 7 kWh 
tack vare den energisparande enheten 
(ESD).

Garanterat rent
Med en konstant sköljtemperatur på 84 °C 
kan du vara säker på att diskgodset är 
garanterat rent.

4
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Kristallklara diskresultat 
Prestandan garanteras för all 
sorters disk om ett tryckfall uppstår 
i vattenförsörjningen. Med kraftfull 
diskning och sköljning kommer 
vattnet åt hela korgarna.

Enkel att använda 
Touchskärmen på green&clean 
pratar med dig. Upp till 24 olika språk 
och en ny, enkel touchskärm. Teknisk 
information som är lätt att förstå 
och vägledd felsökning för snabba 
åtgärder.

Enkel att installera
Snabba och enkla externa 
anslutningar (vatten, ström och 
diskmedel) som har testats och 
utvärderats av Electrolux Professional.

Endast 10 minuter per 
dag för att ta hand om din 
green&clean-tunneldiskmaskin 
med singel slutsköljning. Skanna 
för att se hur den dagliga 
rengöringen utförs. 

green&clean med singel slutsköljning

100
korgar/tim



Tunneldiskmaskin med 
dubbel slutsköljning
De nya green&clean-
tunneldiskmaskinerna med dubbel 
slutsköljning garanterar bland de lägsta 
driftkostnaderna i sin kategori och ger dig 
konsekventa resultat gång efter gång. Ett 
perfekt exempel på hållbarhet, pålitlighet 
och användarvänlighet.

Använd mindre, spara mer
Använd endast 0,9 - 1,2 liter/korg i en 
kompakt maskin.

Den innovativa sköljkretsen i green&clean 
använder mindre vatten, mindre el, mindre 
diskmedel och mindre sköljmedel.

Garanterat rent
Med en konstant sköljtemperatur på 84 °C 
kan du vara säker på att diskgodset är 
garanterat rent 
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ZeroLime-
device

ESD

Konstant prestanda och högsta 
effektivitet även efter lång användning 
med den automatiska avkalkningsenheten 
ZeroLime*.

Sparar upp till 7 kWh i strömförbrukning 
och garanterar ett optimalt arbetsklimat 
med den energisparande enheten (ESD)..

* Zero lime avkalkningsenhet ingår inte som standard utan väljs som tillbehör.
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Kristallklara 
diskresultat 
Fantastiskt diskresultat och 
perfekt ren disk varje gång 
tack vare det avancerade 
ClearBlue-filtersystemet som 
håller vattnet rent längre.

Enkel att använda 
Touchskärmen på green&clean 
pratar med dig. Upp till 24 
olika språk och en ny, enkel 
touchskärm. Teknisk information 
som är lätt att förstå och vägledd 
felsökning för snabba åtgärder.

Enkel att installera
Snabba och enkla externa 
anslutningar (vatten, ström 
och diskmedel) som testats 
och utvärderats av Electrolux 
Professional.

Fortsätt diska, inga 
driftstopp
Tack vare det automatiska 
säkerhetsläget Non-Stop 
kan maskinen fortsätta att 
diska även om ett fel skulle 
uppstå. Ingen förlorad tid eller 
handdisk medan du väntar på 
att felet ska åtgäras

Non-Stop

150 till 250
korgar/tim

green&clean med dubbel slutsköljning

* Zero lime avkalkningsenhet ingår inte som standard utan väljs som tillbehör.



När man överväger hur mycket en investering kostar är själva 
köpet bara en liten del av helheten. Driftkostnaderna fortsätter 
konstant, år efter år, och är till slut den överlägset största delen 
av totalkostnaden. Med en green&clean-tunneldiskmaskin med 
dubbel slutsköljning kan du spara:

+27%* 
i besparing
Använd endast 0,9 - 1,2 liter vatten/korg 
i en kompakt maskin och sänk dina årliga 
driftskostnader avsevärt. 

Den innovativa sköljkretsen i green&clean 
med dubbel slutsköljning använder mindre 
vatten, mindre el, mindre diskmedel och 
mindre sköljmedel.

Låga 
driftskostnader

8

* Insparade kostnader beräknas av Electrolux Professional Lab, som är godkänt av UL och Intertek. Jämförelsen baseras på en green&clean-tunneldiskmaskin 
med dubbel slutsköljning och en motsvarande vanlig maskin som använder 240 liter/timme för sköljning samt en inloppstemperatur på 10 °C. Detta för en 
restaurang som serverar 500 måltider per timme under rusningstid över en period på 360 dagar.

30 %
lägre  

vattenför-
brukning*

22 %
lägre 

elförbrukning*

32 %
lägre 

förbrukning 
av disk- och 
sköljmedel*

** Zero lime avkalkningsenhet ingår inte som standard utan väljs som tillbehör.
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green&clean-tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning 
garanterar hög effektivitet, låg energiförbrukning, lägre 
driftkostnader och konstant prestanda.

Spara el, spara tid, 
spara pengar

Låga 
driftskostnader

Bättre för både dig och miljön
Tack vare den energisparande enheten (ESD) får du 7 kWh lägre energiförbrukning. 
Dessutom undviker ESD-enheten att värme tränger ut i diskrummet vilket ger en 
svalare och behagligare arbetsplats.  

-22 % 
energiför-
brukning
Få lägre elkonsumtion och oroa dig inte 
längre för manuell avkalkning. Genom 
att undvika kalkuppbyggnad fungerar 
värmeelementen alltid med högsta 
effekt och du får enastående diskresultat 
under en lång tid med den automatiska 
avkalkningsfunktionen ZeroLime**.

green&clean med dubbel slutsköljning

ESD

ZeroLime-
device
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Kristallklart
diskresultat
Enastående rent resultat för allt diskgods. 
Green&cleans ClearBlue-filtreringssystem* gör att vattnet hålls rent från matrester.

Kristallklart diskresultat tack vare breda 
diskarmar som konstant spolar vatten i 
hela maskinens diskutrymme. 

Smidig automatisk drift tack vare ett 
optimalt avstånd mellan gardin och 
sköljarm. På grund av detta blockerar 
gardinen inte den övre armen, vilket gör 
att sköljvattnet kommer åt hela korgen.

Rent vatten, alltid

Diskvattnet hålls alltid rent utan att 
användaren behöver bekymra sig om det 
tack vare automatisk tömning och påfyllning 
av vattentanken* när maskinen diskar. 
Ungefär 20 % av vattnet töms och fylls på 
automatiskt: var 150:e korg för disktanken och 
var 50:e korg för fördisktanken

95 %
bortfiltrering av 
matrester innebär 
ett skinande rent 
resultat, mindre 
underhåll och färre 
driftstopp*.

ClearBlue-
filtrerings-

system

Fantastiskt diskresultat

Skinande rent diskgods och inga driftstopp 
för att byta vatten.
ClearBlue-filtreringssystemet* avlägsnar 
alla matrester från diskvattnet och förbättrar 
på så sätt diskmedlets effektivitet och ger 
dig enastående resultat. Ett lutande tankfilter 
samlar upp matrester varefter de leds genom 
ett filtreringssystem och spolas bort.

* modeller med dubbel slutsköljning

10
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Säkerhet ger 
sinnesfrid
Oroa dig aldrig mer för hur rent det blir, med en sköljtemperatur på 85 °C garanteras 
ett konsekvent bra resultat.

Säkerhet som är bäst i klassen: 
Uppfyller DIN 10510
Den nya green&clean-tunneldiskmaskinen med dubbel 
slutsköljning lever upp till:

  Tyska DIN 10510: Livsmedelshygien - Kommersiell 
diskning med flertanksdiskmaskiner – Hygienkrav, 
procedurtestningsstandard för hygienkrav för 
flertanksdiskmaskiner.

*  Endast modeller med dubbel slutsköljning
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Vattentrycket garanterar en högeffektiv 
sköljcykel för utmärkt rengöring

Bästa möjliga rengöring tack vare en justerbar 
tryckventil som stabiliserar inloppsvattentrycket 
för att se till att ett ordentligt sköljtryck 
upprätthålls.

85 °C
konstant sköljtemperatur 
innebär rent diskgods.

Perfekt rengöring

Rengöring och sköljkvalitet 
garanteras med green&cleans Wash-
Safe Control*. 
En konstant sköljtemperatur på 
85 °C upprätthålls tack vare ett 
hydraulsystem med luftspalt och tre 
sköljpumpar.

Wash-Safe
Control

* på utvalda modeller med dubbel slutsköljning
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Upp till 24 
olika språk och 
en ny, enkel 
touchskärm.

Det kunde inte vara enklare att använda 
green&clean. Enkel grafik vägleder användaren 
genom snabba och lättbegripliga steg för att komma 
åt olika alternativ.
Olika användare. Olika information.

Enkel 
touchskärm

En touchskärm 
som pratar samma 
språk som du

Touchskärmen på green&clean förenklar det dagliga arbetet. 
Enkel drift, enkel installation och enkel vägledd felsökning.

För intern personal

Teknisk information som är enkel att 
komma åt och förstå. Skyddad åtkomst 
med lösenord för nivå 1.

För Electrolux Professional-
auktoriserad tekniker

Snabbare felsökning med direkt 
tillgänglig data, teknisk information, och 
skyddad åtkomst med ett lösenord för 
nivå 2.

För användaren

Enkla animationer och kort text gör 
den dagliga användningen så enkel 
som den kan bli.

Kontrollpanel för dubbel slutsköljning
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Problemfria underhåll och reparationer. Du 
behöver inte flytta maskinen.

Snabbare kontroller och reparationer med enkel åtkomst till 
alla komponenter på diskmaskinens framsida.

Snabba lösningar 
med vägledd 
felsökning 
Maskinen visar dig hur du ska felsöka. Extern 
service behöver bara efterfrågas som sista 
utväg.

Meddelande om att öppna 
kallvattenventilen

Inga mer driftstopp 
med automatiska 
Non Stop-säkerhetslägen

1.  När ett varningsmeddelande 
visas trycker du på knappen 
CONTINUE för att aktivera det 
automatiska säkerhetsläget 
Non-Stop.

2.  Din green&clean-
tunneldiskmaskin växlar över 
till ett säkerhetsläge för att du 
ska kunna fortsätta diska, men 
varningsmeddelandet  
påminner användaren om att 
service behövs.

Maskinen fortsätter att diska även 
om fel uppstår. Ingen förlorad tid 
eller handdisk medan du väntar på 
en servicetekniker.

Green&clean-tunneldiskmaskiner 
med singel och dubbel slutsköljning 
går automatiskt över till ett annat 
arbetsläge så att diskningen kan 
fortsätta. 

Inbyggda givare identifierar 
snabbt problem och aktiverar 
säkerhetslägen såsom växlande 
temperaturinställning.

Non-Stop

* modeller med dubbel slutsköljning

Förhindra driftstopp

Maskinen schemalägger automatiskt 
förebyggande underhåll.
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Enkel installation
Inga paneler behöver öppnas och inga 
hål borras. 

Snabba och enkla externa anslutningar 
för snabbare och säkrare installation.

Vattenanslutningar

Anslutningar för disk- och 
sköljmedel

Enskild anslutningspunkt för el 

Mer än bara 
en diskmaskin
Från installation, anpassning och uppgraderingar när som helst, till tillbehör 
och utmärkt eftermarknadssupport: green&clean är mycket mer än bara en 
diskmaskin. 



15

Måttbeställd green&clean-tunneldiskmaskin

Kringutrustning

Tillbehör & förbrukningsvaror

Vattenbehandling

Kundtjänst

På sidorna som 
följer kan du se 
vilka fördelar 
du får
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Anpassa diskmaskinen 
efter dina behov
Lägg till olika anpassade alternativ och uppgraderingar när du vill, även på 
plats. Green&clean-tunneldiskmaskiner med singel och dubbel slutsköljning 
växer med din verksamhet!

Välj först rätt kombination för dina behov:

Diskar för 300 gäster 
på två timmar.

100
korgar/tim

Disk + skölj

1 120 mm

Elbehov som 
standard

Minsta elbehov

Singel 
slutsköljning* 25,2 kW 13,2 kW

Diskar för 500 gäster 
på två timmar.

150
korgar/tim

Dubbel 
slutsköljning* 22 kW 12 kW

1 120 mm

Disk + skölj

Minskar arbetskost-
naden tack vare 
fördiskmodulen.

200
korgar/tim

Dubbel 
slutsköljning* 22,3 kW 12,3 kW

1 680 mm

Fördisk + disk + skölj

Ökar effektivitet och 
hastighet med en 
stor fördiskmodul.

250
korgar/tim

Dubbel 
slutsköljning* 28,5 kW 18,5 kW

2 010 mm

Fördisk + disk + skölj

* Varmvattenanslutning. För kallvattenanslutningar 
väljer du en modell med energisparande enhet
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Välj sedan rätt torklösning:

Det kan knappast bli enklare 
att anpassa en green&clean-
tunneldiskmaskin för dina 
behov, och när din verksamhet 
växer och förändras innebär 
det unika modulsystemet att 
din green&clean kan växa 
med verksamheten.

Börja med att välja rätt 
storlek på diskmaskinen. 
Därefter väljer du vilken 
torklösning som behövs 
för den valda maskinen. 
Uppgraderingar eller 
anpassningar kan alltid 
göras precis när du vill.

green&clean 
tunneldiskmaskin 
växer med din 
verksamhet.

Inget behov av extra 
torkning utöver den naturliga 
avdunstningen som genereras 
av värmen från diskgodset.

Ingen  
tork

Inget extra utrymme behövs.

Medelstor kapacitet. Passar 
uppställningar med rak linje. 
Tillgänglig med* och utan 
lucka. 

Medelstor 
tork

tork

560 mm

Medelstor kapacitet. 
Sparar utrymme med 
utgångsriktning till fram- eller 
baksidan.

Hörn- 
tork

tork

872 mm

Medelstor kapacitet, lämplig 
för glas.Stor  

tork*

tork

850 mm

* för modeller med dubbel slutsköljning
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Fokus på detaljerna

Ta hand om din utrustning så säkerställer du både produktprestanda och 
livslängd. För bästa resultat rekommenderas användning av Electrolux 
Professional rengöringsprodukter. Alla våra rengöringsprodukter har utvecklats 
baserat på intensiva tester i Electrolux Professionals laboratorier. 

C13 miljövänligt 
diskmedel

C14 skölj- 
medel plus

Miljövänligt diskmedel 
med låg miljöpåverkan. 
Koncentrerad formel utan 
EDTA, NTA och polyfosfater.

För alla sorters vattenhårdhet. 
Lämpligt för glas, kristall, 
keramik och porslin.

kod 0S2093 kod 0S2095

Mjukt och medelhårt vatten

Medelhårt och hårt vatten

C11 
diskmedel

C12 
sköljmedel

För alla vattentyper med 
högsta prestanda för glas, 
kristall, keramik, porslin, 
plast och rostfritt stål.

Garanterat perfekta 
torkresultat, utan manuella 
åtgärder. För alla sorters 
vattenhårdhet. Lämpligt för 
glas, kristall, keramik och 
porslin.

kod 0S2092 kod 0S2094

C30 
Multifunktionellt avkalkningsmedel

kod 0S2362

Avlägsnar effektivt beläggningar och kalk från diskmaskiner och genomströmmare 
(boilers). Vid regelbunden användning hålls utrustningen alltid ren från kalk och 
därmed minskas slitage. Neutral doft som gör användningen mer angenäm. 
Tack vare sin låga skumkraft rekommenderas C30 för rengöring av genomströmmare 
och utrustning med en automatisk avkalkningsanordning.
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Effektivisera 
ditt diskom-
råde med 
kringutrust-
ning

6 Drivna        
kurvor

28 Kompletta 
motordrivna bänkar

Tillgängliga både 
som 90° och 180°.

För både brickor och korgar, kan 
kombineras i många varianter 
(endast för modeller med dubbel 
slutsköljning).

3Utmatningsbänkar

44 
Stackningsbänkar

Tillgängliga i alla längder 
upp till 1,6 m. 

Tillgänglig som manuell eller 
automatisk sortering för upp 
till 6 korgar.

18 Diskbänkar 12 Rullbanor

Tillgängliga i alla längder 
upp till 1,6 m. 

Tillgängliga i alla 
längder upp till 2,6 m.

green&clean-familjen
Miljövänligt, rent, säkert och enkelt med green&clean-diskmaskiner.

green&clean 
huvdiskmaskin

green&clean 
tunneldiskmaskin 
med singel & dubbel 
slutsköljning

green&clean under-
bänksdiskmaskin

40
korgar/h

80
korgar/h 

100 upp till 250
korgar/h 

150 upp till 300
korgar/h 

green&clean 
tunneldiskmaskin med 
multi slutsköljning
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Essentia 
Teamed to serve you.
Anytime, anywhere

Se videon 
och ta reda 
på mer!

Håll din utrustning 
i gott skick

Serviceavtal du 
kan lita på

Vårt servicenätverk, 
alltid tillgängligt

Du kan välja mellan olika flexibla, skräddarsydda 
servicepaket som är anpassade till dina affärsbehov och 
erbjuder en mängd underhålls- och supporttjänster.

Korrekt underhåll enligt Electrolux Professionals 
handböcker och rekommendationer är avgörande 
för att undvika oväntade problem. Electrolux 
Professional Customer Care erbjuder en mängd 
skräddarsydda servicepaket. 
För mer information, kontakta din Electrolux 
Professional auktoriserade servicepartner.

Essentia tar begreppet service till en helt ny nivå. En dedikerad tjänst som blir en av dina 
främsta fördelar. Ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad skräddarsydda 
exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om 
dina produkter och processer. 

Du stöds av fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade tekniker i 
över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar.

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett 
unikt servicenätverk som gör ditt arbetsliv enklare.



Excellens 
med miljön i åtanke
 Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade

  Alla våra lösningar är utformade för låg 
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga 
utsläpp

  Under de senaste åren har över 70 % av våra 
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders 

   miljöbehov i åtanke

  Vår teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och 
är över 95 % återvinningsbar

  Våra produkter är 100 % kvalitetstestade av 
experter
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och 
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

www.electroluxprofessional.com


