
Ny Generation af JEROS Grovvaskere 
JEROS præsentere for første gang, den helt nye generation 
grovopvasker: 91xx- på iba 2012 i München..
91xx-serien består af ialt 5 nye modeltyper. Model 9110+9115 
med roterende vaskesystem samt 9117+9120+9130 med 
det unikke JEROS-vaskerammesystem.
Med fokus på et hygiejnemæssigt og rengøringsvenligt de-
sign, har hele den indvendig del i maskinerne gennemgået 
en gennemgribende udvikling. Indvendig konstruktion i 
kar, er nu udelukkende skrå flader samt rundinger, således 
at vandet automatisk og hurtigt ledes tilbage til filter og 
pumper. Filter, vaskearme og vaskeramme er i el-poleret 
udførelse således den rustfrie ståloverflade er helt glat og 
skidt derved ikke kan fastgøre sig på maskinens overflader. 
Dermed er maskinen væsentligt mere rengøringsvenlig og 
let at vedligeholde.  Vaskeramme i model 9117+9120+9130 
er viderudviklet i et nyt og rengøringsvenligt design, og 
kan nu køres frem i vaskerummet, således brugeren har fri 
adgang til rengøring og vedligeholdelse af dyser. 
Der er indbygget nyt og mere effektivt Duo Micro filter i 
maskinerne og der pumpes skidt ud via afløbspumpen ved 
hver vaskeproces fra bunden af filteret samt toppen af va-
skevandet. Derved fastholdes vaskevandets renhed. Som 
option kan fås et ekstra finfilter, hvis ekstra renhed af va-
skevandet er påkrævet, f.eks til vask af service. 
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Alle maskinerne er nu som standard udstyret med 
„i-version“, som betyder alle maskiner har vandbe-
sparende skylledyser, samt er vaske- og skylletank-
isoleret. 
Dermed behøver maskinerne mindre effektforbrug 
og et reduceret energi- og vandforbrug på op til 
25% driftsbesparelse på samtlige modeller opnås.  
Samtidigt er der indført yderligere energiforbedrin-
ger på 91xx-serie i form af nye energibesparende 
pumper, samt en præcisionstyret temperaturregu-
lator og lavere stand-by temperatur i skylletank. 
Maskinerne kan efter ønske nu også indstilles til 
„auto-off-funktion“, således den ikke unødigt står i 
stand-by, hvis den f.eks ikke er i brug i længere pe-
rioder.

Den unikke og kendte JEROS-lågkonstruktion, som 
sikrer optimal ergonomi og kapacitet,  samt samti-
dig en minimal pladsforbrug, er videreudviklet i den 
nye 91xx-serie.
Indvendigt er lågkonstruktionen fortsat produceret 
af rustfristål. Udvendigt er låget tilført et isolerende 
og støjreducerende materiale, hvilket effektiviserer 
energibesparelser yderligere og sikrer minimal var-
meafgivelse.

Alle maskiner er udstyret med en ny styring og soft-
ware-program, samt et nyt og mere brugervenlig dis-
play. På displayet kan man let følge vaskeprocessen, 
således det tydeligt fremgår hvornår vaskeprocessen 
er igangværende og færdig. Styringen garanterer en 
hygiejnesikkerhed, idet en vaskprocess ikke kan påbe-
gyndes før den respektive korrekte temperatur er op-
nået ved f.eks dagens første vask, eller hvis maskinen 
har stået stand-by over en længere periode.  

91xx byder også på et miljøvenligt spareprogram 
til vask af let tilsmudsede emner. Et enkelt tryk på 
„spareprogram“, og maskinen vil vaske med en re-
duceret vasketemperatur og sæbeforbrug, og sta-
dig fortsat sikrer en bakteriologisk renhed, med et 
slutskyl på 85°C varmt vand, således hygiejnen fort-
sat er garanteret . 
Servicekoder og fejlfinder vil fortsat fremkomme ty-
deligt i display, ligesom en trækning af vigtige pro-
cesdata vil være muligt for en JEROS-montør.

På modellerne 9110 og 9115 med roterende va-
skesystem kan man få det unikke nyudviklet JEROS 
”PULS” Wash system, som en option. 
„PULS“ Wash Systemet er en helt ny og effektiv va-
sketeknologi hvor en kombination af svingninger 
i vasketryk bevirker ekstra varierende vaskekraft.  
„PULS-Wash“ vælges enkelt i displayet.

De mange nye features, energireducerende tiltag 
og den gennemgribende hygiejniske designopti-
mering i serie 91xx giver helt nye dimensioner til 
optimal hygiejne, miljøvenlighed og ikke mindst 
økonomien.

Highlights fra 91xx Serien
- Nyt hygiejnisk design
- Nyt og forbedret selvrensende filtersystem
- Finfilter som Option
- Energireducerende vand- og strømforbrug, med en energibesparelse på op til 25% nu som standart
- Nyt og forbedret lågkonstruktion
- Ny styring og software med betjeningsvenlig brugerflade inkl. energispare-program
- Ny model 9110/15 NU med “Pulse wash” for ekstra kraftig rengøring
- Ny model 9130 NU med endnu størrere vaskeareal: d 735 x b 1290 x h 645
- Nyt NU med mulighed for ekstra vaskevolumen ialt 800 i højden på Model 9110, 9115, 9120, 9130


