
CTR

Kompaktowa zmywarka do naczyń z transportem koszowym

WYSOKA WYDAJNOŚĆ. CTR





Maszyna, która zapewnia idealną  
czystość i higienę. Dokładnie dopa-
sowane do niej akcesoria. Specjalnie 
opracowane środki chemiczne.  
Doradztwo i wsparcie osobiste.  
Kompetencje w zakresie planowania  
i oferty szkoleniowe. Monitorowanie, 
raportowanie i serwis. To wszystko  
oferuje Winterhalter.



DUŻA UNIWERSALNOŚĆ  
 
Oferuje szeroką gamę wariantów maszyn, jest 
dostępna z maksymalnie trzema zbiornikami i 
posiada moduły i funkcje z możliwością doinsta-
lowania: CTR opiera się na systemie modułowym 
i może być dokładnie dopasowana do Państwa 
indywidualnych potrzeb. Także w przypadku 
niewielkiej ilości dostępnego miejsca.  

BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNE  
 
Model CTR konsekwentnie stawia na higienę. 
Drzwi obrotowe w zakresie 180° i głęboko 
tłoczone zbiorniki. Higieniczna grzałka zbiornika. 
Dodatkowo wstępnie ustawiony tryb higieniczny: 
Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie 
poniżej wartości zadanej, maszyna automatycz-
nie redukuje szybkość transportu, gwarantując 
tym samym higieniczne mycie. Potwierdza to 
certyfikat higieniczny zgodny z normą DIN SPEC 
10534. Z CTR jesteś po bezpiecznej stronie. 
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Musi być kompaktowa, ponieważ w zmywalni zazwyczaj jest mało miejsca. Musi być szybka,gdyż ilości 
zmywanych naczyń w godzinach największego ruchu są bardzo duże. Musi być modułowa. W ten 
sposób można ją precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań i życzeń. I oczywiście powinna 
być opłacalna w eksploatacji. To, co wydaje się niemożliwe, staje się prawdą w przypadku CTR firmy 
Winterhalter: wysoka wydajność płukania przy kompaktowych wymiarach. Do 195 koszy na godzinę. 
Niskie wartości zużycia i niskie koszty eksploatacji. Maksymalne bezpieczeństwo higieniczne – i ogromna 
elastyczność. Ponieważ dzięki systemowi modułowemu, zmywarki CTR można łatwo planować, indywi-
dualnie konfigurować i doposażać. Idealne rozwiązanie dla 100 do 400 gości.

WSZYSTKO MOŻLIWE.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA  
 
Wydajny system zmywania. Nowo zaprojektowa-
na i uproszczona konstrukcja maszyny. I skuteczne 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa higie-
nicznego i filtracji: Zmywarka CTR gwarantuje 
pierwszorzędne rezultaty zmywania nawet przy  
dużej ilości naczyń.

OSZCZĘDNE I EKONOMICZNE  
 
Duży plus zmywarki CTR: Pomimo dużej wydajno-
ści koszy, zużycie wody podczas płukania końco-
wego zostało zredukowane nawet o 50 % – do  
minimum do zaledwie 130 litrów na godzinę. 
Umożliwia to zależna od prędkości regulacja 
ilości wody płuczącej. Dzięki temu mycie jest 
możliwie jak najbardziej ekonomiczne i przyjazne 
dla środowiska.
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6  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



 
WYDAJNOŚĆ KOSZY  
Duża wydajność koszy przy kompaktowych wymiarach to  
właśnie CTR. Przy szybkości transportu wynoszącej do 195  
koszy na godzinę jest w stanie umyć nawet duże ilości naczyń 
w godzinach największego ruchu. Można przy tym łatwo i 
szybko dostosować wydajność maszyny do aktualnej sytuacji 
wybierając jeden z trzech poziomów prędkości: szybki, stan-
dardowy i intensywny. Zapisane wartości mogą być ustawiane 
przez serwisanta zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.  
 
SYSTEM ZMYWANIA  
Wysokowydajny system zmywania CTR składa się z pięciu 
ramion myjących u góry i czterech ramion myjących u dołu. 
Dzięki swojemu kształtowi i geometrii dysz zapewniają, że 
woda jest rozprowadzana po całej powierzchni. System został 
zrównoważony w celu osiągnięcia optymalnego stosunku 
ciśnienia pomiędzy górnym i dolnym systemem zmywania.  
W ten sposób naczynia zmywane są bezpiecznie utrzymywane 
w odpowiednim położeniu, co pozwala osiągnąć maksymalną 
wydajność zmywania.  
 
HIGIENA Z KONCEPCJĄ  
Koncepcja zmywarki CTR zapewnia perfekcyjną higienę. Inno-
wacyjną cechą jest tryb higieniczny: Jeśli temperatura zbiornika 
lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, maszyna auto-
matycznie redukuje szybkość transportu, zapewniając tym 
samym higieniczne mycie. W razie potrzeby użytkownik może 
w każdej chwili przejść do »trybu prędkości«. W ten sposób 
CTR utrzymuje stałą prędkość transportową i zmywa z wybraną 
wydajnością koszy.  
 
Pozostałe cechy gwarantujące higienę: wnętrze maszyny o  
higienicznej konstrukcji i odzysk ciepła z powietrza wylotowego  
z wbudowanym filtrem tłuszczowym, który można łatwo czyścić.  
Dziennik higieny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo higie-
niczne. Zapisują się w nim wszystkie ważne dane eksploatacyjne 
oraz aktualny stan pracy, w tym komunikaty o błędach, a także 
można go wywoływać przez system CONNECTED WASH *.  
Wysoki standard higieniczny zmywarki CTR potwierdza certyfi-
kat higieniczny zgodny z normą DIN SPEC 10534.  
 
CONNECTED WASH *  
Większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność: CTR można 
połączyć za pomocą CONNECTED WASH z komputerem lub 
urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu uzyskujemy możliwość 
analizowania i oceny wszystkich ważnych danych operacyj-
nych. Aby zoptymalizować cały proces zmywania.  
 
*  Więcej na temat dostępności CONNECTED WASH w różnych krajach,  

oferowanych funkcjach i możliwościach dowiesz się z naszej strony internetowej:  

www.connected-wash.com 

SYSTEM MODUŁOWY  
CTR opiera się na systemie połączonych modułów: Dostępne 
są z maksymalnie trzema zbiornikami, z dodatkowymi strefami 
płukania wstępnego i suszenia, z odzyskiem ciepła z powietrza 
wylotowego lub bez. Wynikiem tego jest duża liczba różnych 
wariantów maszyn. Oznacza to: zmywarka CTR zawsze stanowi  
rozwiązanie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. 
A jeśli chcą ją Państwo zmienić – nie ma problemu. Dzięki 
modułowej konstrukcji można ją w każdej chwili doposażyć w 
dodatkowe moduły i funkcje. Zestawienie modułów i funkcji 
znajduje się na kolejnych stronach.  
 
KONCEPCJA OBSŁUGI  
Zmywarka CTR sprawia, że zmywanie jest bardzo łatwe.  
Jest wygodna w obsłudze i łatwa do czyszczenia. Zmywarka  
CTR wyposażona jest w inteligentny wyświetlacz dotykowy z 
obsługą za pomocą jednego przycisku, z neutralnym językowo 
interfejsem użytkownika, oraz z niewymagającymi wyjaśnienia 
piktogramami. Do opróżniania zbiornika można wybierać różne 
programy. Każdy z nich wykorzystuje standardową pompę 
odpływową, która chroni użytkownika przed kontaktem z wodą 
myjącą i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy. 
Wszystkie ramiona myjące i kurtyny można zdjąć indywidualnie  
i w razie potrzeby szybko i łatwo wyczyścić. Dzięki kodowaniu 
nie można ich pomylić. 
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STREFA MYCIA WSTĘPNEGO S  
Strefa mycia wstępnego S stanowi oszczędzające miejsce 
przedłużenie strefy głównego zmywania i zwiększa wydajność 
koszy zmywarki CTR. Nie wymaga oddzielnego zbiornika oraz 
własnej pompy myjącej i ma 500 mm szerokości. Dzięki jed-
nemu ramieniu myjącemu na górze i jednemu na dole usuwa 
większe resztki jedzenia przed głównym cyklem zmywania. 
Własna kaseta sita wychwytuje większy brud, który można 
wygodnie usunąć i wyczyścić. Strefę mycia wstępnego można 
doposażyć.  
 
STREFA SUSZENIA  
Chcą Państwo, aby naczynia zmywane w zmywarce CTR były 
możliwie szybko gotowe do użytku? W tym celu zmywarka 
może być opcjonalnie doposażona w strefy suszenia. Są one 
szczególnie zalecane w przypadku niesuszących się naczyń. 
Aby zapewnić elastyczne rozplanowanie pomieszczenia, strefa  
suszenia zmywarki CTR jest dostępna nie tylko w wersji prostej,  
lecz także w wariancie narożnym. Dla mniejszych zmywalni i 
ciasnych przestrzeni.  
 
ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO  
Inteligentne wykorzystanie energii: Zmywarka CTR może być 
opcjonalnie wyposażona w system odzysku ciepła z powie-
trza wylotowego Energy. Wykorzystuje on energię ciepłego 
powietrza wylotowego do wstępnego nagrzania zimnej wody 
dopływowej. Chroni to środowisko, zmniejsza zużycie energii, 
obniża koszty eksploatacji, a także odciąża klimat kuchenny.  
 
SYSTEM FILTRACJI  
Im czystsza jest woda myjąca, tym mniej wymian wody jest 
wymaganych, a co za tym idzie, tym lepszy jest rezultat zmywa-
nia. Dlatego model CTR jest wyposażony w efektywny system 
filtracji: W pierwszym etapie, większy brud jest wychwytywany 
za pomocą wyjmowanych sit powierzchniowych w strefie 
głównego zmywania. W drugim etapie Mediamat filtruje z 
wody myjącej najdrobniejsze cząstki, takie jak osad z kawy.  
Ponadto sito pompy zapewnia ochronę pompy przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Jeśli zmywarka CTR jest wyposażona 
w strefę mycia wstępnego, resztki jedzenia są wyłapywane 
przez oddzielny i łatwy w czyszczeniu system sit znajdujący  
się przed strefą głównego zmywania.  
 
NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE  
Zmywarka CTR jest wyposażona w kilka programów napełniania 
i opróżniania zbiorników. Szybkie uruchamianie: maszyna jest 
napełniona już po ok. 8 minutach (w zależności od lokalnych 
warunków) i wkrótce potem gotowa do pracy. Indywidualna 
wymiana wody: W zależności od zanieczyszczenia i dostępnego 
czasu, częściowa lub całkowita regeneracja wody w zbiorniku 
może być przeprowadzona za pomocą programu wymiany 
wody w zbiorniku. Szybkie opróżnianie: Oprócz regularnego 
programu opróżniania, istnieje również program, który wypom-
powuje całą wodę ze zbiornika w zaledwie pięć minut.  
 

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO M  
Dla lepszego rezultatu zmywania i znacznego zwiększenia  
wydajności koszy: Strefa mycia wstępnego M jest wyposażona 
we własny, głęboko tłoczony zbiornik, podwójny system zmy-
wania u góry i na dole oraz własną pompę. Jej szerokość to 
800 mm. Dwuczęściowy system sit filtruje reszki jedzenia i za-
pobiega przedostawaniu się ich do strefy głównego zmywania. 
Kolejna zaleta. Dzięki wykorzystaniu energii ze strefy głównego 
zmywania, zmywarka podgrzewa naczynia bez dodatkowych 
kosztów – a tym samym stabilizuje poziom temperatury w ca-
łym procesie zmywania. Oddzielne drzwi zapewniają wygodną 
obsługę i ergonomiczne czyszczenie. Strefę mycia wstępnego 
M można doposażyć.  
 
STEROWANA ZMYWANYMI NACZYNIAMI  
AKTYWACJA STREFY MYCIA  
Ekonomiczna cecha zmywarki CTR. Strefy mycia wstępnego, 
mycia głównego i płukania końcowego są aktywowane przez 
sterowanie maszyny tylko wtedy, gdy rzeczywiście są potrzeb-
ne – innymi słowy, gdy naczynia znajdują się w danej strefie. 
Częściowe wykorzystanie maszyny oszczędza zasoby i obniża 
koszty eksploatacji. Ponieważ woda, prąd, środek myjący i 
nabłyszczacz są stosowane w rozsądny i oszczędny sposób.  
 
ZALEŻNA OD PRĘDKOŚCI  
ILOŚĆ WODY PŁUCZĄCEJ  
W celu znacznego zmniejszenia zużycia wody i kosztów  
eksploatacji: Zmywarka CTR automatycznie dostosowuje  
ilość wody płuczącej do aktualnej szybkości transportu.  
Zgodnie z zapotrzebowaniem od ekonomicznych 130 litrów  
na godzinę do maksymalnie 260 litrów na godzinę. Dodat-
kowo dzięki indywidualnemu ustawieniu można określić, 
czy proces zmywania ma na celu uzyskanie jak największych 
oszczędności energii czy też wysokiej wydajności koszy.
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Lista pozostałych cech modelu CTR znajduje się na 
naszej stronie internetowej pod adresem:  
 
>> www.winterhalter.pl/ctr
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STREFA MYCIA WSTĘPNEGO S 
Długość strefy: 500 mm.  
Przedłużenie strefy głównego zmywania. 
Przede wszystkim zwiększa  
wydajność koszy.  
Możliwość doposażenia.

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO M 
Długość strefy: 800 mm.  
Zapobiega przedostawaniu się brudu  
do strefy głównego zmywania.  
Zwiększa wydajność koszy.  
Poprawia rezultat zmywania  
i zmniejsza zużycie energii.  
Możliwość doposażenia.

STREFA GŁÓWNEGO ZMYWANIA 
Pojedyncze płukanie CTR M 
Długość strefy: 1400 mm. 
Podwójne płukanie CTR L 
Długość strefy: 1600 mm. 

POJEDYNCZE 
PŁUKANIE

PODWÓJNE 
PŁUKANIE

MODUŁY  
ZMYWARKI CTR
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Co trzeba zrobić, aby opracować zmywarkę z transportem taśmowym i koszowym, która oferuje więcej możliwości? Pytanie to 
zapoczątkowało stworzenie zmywarki CTR. Nasi inżynierowie odeszli od koncepcji typowej maszyny statycznej i zaprojektowali 
zmywarkę CTR jako elastyczny system. Z kompaktową i wydajną maszyną w centrum oraz różnymi modułami, za pomocą których 
maszyna może być dokładnie dopasowana do wymagań klienta. Obszar zastosowania zmywarki CTR jest dzięki temu bardzo 
szeroki i obejmuje restauracje, stołówki i domy spokojnej starości, aż po miejsca obsługi podróżnych. Rezultat jest zawsze taki 
sam: zmywarka do naczyń z transportem koszowym dostosowana do potrzeb klientów. 

STREFA SUSZENIA 
Długość strefy: 700 mm.  
Strefa suszenia w wykonaniu prostym. 
Dzięki temu czyszczone naczynia są 
szybko gotowe do ponownego użycia.  
Możliwość doposażenia. 

NAROŻNA STREFA SUSZENIA 
Długość strefy: 795 mm.  
Narożna strefa suszenia  
(kąt 90° lub 180°).  
Dla mniejszych zmywalni  
i ciasnych przestrzeni.  
Możliwość doposażenia.

ODZYSK CIEPŁA Z 
POWIETRZA WYLOTOWEGO 
Odzysk ciepła z powietrza  
wylotowego System Energy dla 
optymalnego wykorzystania energii. 
Poprawia klimat pomieszczenia  
i obniża koszty eksploatacji.  
Możliwość doposażenia.
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12  DORADZTWO I PLANOWANIE

W lokalu gastronomicznym zmywalnia nie znajduje się raczej w centrum zainteresowania, chociaż odgrywa kluczową rolę. Tylko jeśli tutaj wszystko  
przebiega perfekcyjnie, może funkcjonować cała kuchnia i gastronomia. Tym ważniejsze jest profesjonalne zaplanowanie procesu zmywania i urządzeń 
zmywających od samego początku z pomocą kompetentnego partnera. 

PROFESJONALNIE ZAPLANOWANE. CZYSTE ROZWIĄZANIE. 

ERGONOMIA 
Wstępne sortowanie brudnych naczyń 
często staje się punktem krytycznym. 
Rozwiązanie: Profesjonalnie zaplanowane 
i ergonomicznie zaprojektowane miejsce 
pracy zapewniające szybką dostępność  
w celu płynnej i szybkiej pracy.

KLIMAT POMIESZCZENIA 
Przyjemne temperatury pomieszczenia i 
zmniejszona wilgotność powietrza. Moduły 
takie jak system odzysku ciepła z powietrza 
wylotowego Energy tworzą zrównoważony 
klimat w pomieszczeniu. Możliwość dopo-
sażenia czyni proces planowania jeszcze 
bardziej elastycznym. 

WYDAJNOŚĆ  
Jeden z najważniejszych tematów przy  
planowaniu zmywalni: efektywność i 
oszczędność. Dobrze, jeśli maszyna z  
inteligentnym systemem sterowania  
zapewnia redukcję kosztów eksploatacji  
do minimum.  

ŁATWOŚĆ UŻYCIA  
To również wyróżnia dobre planowanie 
kuchni: kiedy pracownicy chętnie obsługują 
zmywarkę. Drzwi obrotowe w zakresie 180° 
zapewniają na przykład łatwy dostęp do 
wnętrza i ułatwiają czyszczenie.

HIGIENA 
Oddzielenie obszarów »czystych« i  
»brudnych« jest często wyzwaniem.  
Elastyczne systemy zmywarek, takie  
jak CTR umożliwiają szeroki wybór  
wariantów planowania i instalacji  
oraz zapewniają niezbędną higienę. 

KOMPAKTOWE WYMIARY
Kompaktowe wymiary i koncepcja z  
różnymi modułami ułatwiają planowa-
nie kuchni I umożliwiają rozwiązanie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
nawet w przypadku skomplikowanych 
warunków przestrzennych.
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PRZEPŁYW PRACY  
Z CTR do efektywnego procesu zmywania: 
od zwrotu zabrudzonych naczyń do po-
nownego przygotowania czystych naczyń. 
Doskonale skoordynowane procesy robocze 
zaskakują pracowników i gości. 

Doskonała zmywalnia: z technologią zmywania dostosowaną do potrzeb klienta i efek-
tywnym procesem zmywania. To jest cel profesjonalnego zaplanowania zmywalni. Dlatego 
też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych klientów i partnerów w 
fazie planowania w najlepszy możliwy sposób: całym naszym know-how jako globalnego 
specjalisty w dziedzinie zmywarek, kompetentnym doradztwem technicznym, potencjal-
nymi oszczędnościami i cyfrowymi możliwościami optymalizacji procesów, nowoczesną i 
wysokiej jakości technologią zmywania naczyń, jak CTR: kompaktową i wydajną zmywarką 
do naczyń z transportem koszowym, którą można precyzyjnie dostosować do indywidual-
nych potrzeb klienta. I oczywiście wszystkim tym, co ułatwia pracę ekspertów w zakresie 
planowania specjalistycznego: od BIM do narzędzi 3D. W ten sposób projekt od początku 
rozpoczyna się w najlepszych warunkach. I wszyscy są zadowoleni: klient, specjalista ds. 
planowania i my – Winterhalter.

TYPOWA SYTUACJA, W KTÓREJ  
WYGRYWAJĄ WSZYSCY. 



»W naszej firmowej stołówce każdego dnia posiłek spożywa 
200 pracowników. Jednak nasza zmywalnia jest bardzo mała. 
Dlatego znalezienie odpowiedniej zmywarki było prawdziwym 
wyzwaniem. Znaleźliśmy ją w modelu CTR. Dzięki swojej  
modułowości doskonale pasuje do naszej zmywalni i w krótkim 
czasie potrafi poradzić sobie nawet z dużą ilości naczyń.«
 
Falko Geis, PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO, AVIRA | TETTNANG
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KOSZE DO ZMYWANIA  
 
Są idealnie dopasowane do naczyń szklanych, tac, naczyń i sztućców. Dzięki swojej 
funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je  
i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz  
szybkie suszenie. I oczywiście ułatwiają obsługę i transport naczyń.  
 
Kosze do zmywania mają decydujący wpływ na jakość rezultatu zmywania i wysokość 
kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Państwu, który transport koszowy będzie optymalny 
dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.

ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA  
 
Zazwyczaj znajdują się na dalszym planie. Często są niedoceniane. Mają jednak decydujący 
wpływ na rezultat zmywania: środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią 
istotny element całego systemu Winterhalter.  
 
Dlatego już wiele lat temu w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział  
badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia 
asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one precyzyjnie 
dopasowane do różnych rodzajów naczyń zmywanych i rodzajów zabrudzeń, są ekono-
miczne w użyciu i idealnie do siebie dopasowane w ramach asortymentu. Dzięki temu 
wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania i suszenia.

Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego.  
A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy  
w kompletnym systemie Winterhalter!
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AKCESORIA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
 
Produkt najwyższej klasy. Technologia zmywania firmy Winterhalter oznacza rezultaty zmywania na najwyższym poziomie.  
Jednak jako światowy specjalista w dziedzinie zmywarek do naczyń chcemy wspiąć się na jeszcze wyższy poziom. Chcemy  
oferować naszym klientom nie tylko najlepsze rezultaty zmywania ale także, aby cały proces zmywania był jak najbardziej  
efektywny. Oryginalne akcesoria firmy Winterhalter stwarzają ku temu warunki.  
 
Rozwiązanie: urządzenie dostosowane do potrzeb. Technologia zmywania staje się doskonałym rozwiązaniem tylko wtedy,  
gdy jest precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań, do sytuacji przestrzennej i personalnej, możliwości, specjalnych 
wymagań i życzeń. Winterhalter opracował w tym celu asortyment różnych mebli do zmywarek do naczyń. Stoły dostawcze i 
odbiorcze naczyń w wersji prostej lub narożnej. Mechaniczne i elektryczne przenośniki narożne, pod kątem 90° i 180°. Stacje 
zdejmowania i sortowania, strefy suszenia, przenośniki rolkowe i regały na kosze. Wynikiem tego jest szeroki zakres możliwości 
instalacji i konfiguracji: do elastycznego planowania pomieszczeń. A dla Państwa optymalny proces zmywania.  
 
Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl

UZDATNIANIE WODY  
 
Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmorę w zmywalni i są naturalnym wrogiem każdego 
pracownika gastronomii. Ponieważ przynoszą niezadowalający rezultat zmywania. Wapień 
pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia 
maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.  
 
Winterhalter oferuje zmiękczacz DuoMatik 3 specjalnie do wysokowydajnych maszyn, 
takich jak CTR: DuoMatik 3 to zewnętrzne urządzenie, które nie wymaga zasilania elek-
trycznego, lecz mechanicznie zapewnia stale dobrą jakość wody – bez przerw na regenera-
cję, ponieważ działa na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wkładów jonowymiennych. 
Jeśli Państwa wymagania względem jakości wody są jeszcze wyższe to oferujemy kom-
paktowe urządzenie do odwróconej osmozy RoMatik 420. Przy dużym zapotrzebowaniu 
w wodę uzyskuje odsolenie wynoszące niemalże 100 %. Rezultatem są doskonale czyste 
naczynia bez konieczności polerowania.
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PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER  
 
Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter 
założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw 
zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. 
W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku 
zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej 
Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało 
jego obecną działalność. Od tamtego czasu przed-
siębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania 
idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych 
procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu po-
dejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn 
do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki 
zmywania, jakim jest dzisiaj.

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE  
 
Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja. 
To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym 
rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do 
globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie  
i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni  
z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pra-
cownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy 
oficjalnie podziękować!

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA  
 
Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni,  
przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej 
techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na 
miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwią-
zanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy 
wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego 
oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany  
do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.

»Produkty, doradztwo, serwis – w 
firmie Winterhalter to trzy zmien-
ne, które idealnie ze sobą współ-
pracują i zapewniają naszym 
klientom gwarancję posiadania 
odpowiedniego partnera w przy-
padku wszelkich pytań związanych 
z procesem zmywania.«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy 
pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracow-
nikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem 
przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są 
cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinne-
go przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.

»Wyjątkowo cenimy  
wartości rodzinne!«

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Ralph Winterhalter
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WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO 
ZMYWANIA  
 
Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? 
Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia 
własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury  
oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż  
po produkty higieniczne. 

NASZA AKADEMIA WIEDZY  
O ZMYWANIU  
 
Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni 
szkoleniowych na całym świecie: w ramach 
naszego programu szkoleniowego przekazujemy 
naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie 
mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym 
wyspecjalizowanym partnerom handlowym  
i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy  
Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać 
kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy 
to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas 
instalacji zmywarki czy też podczas przepro-
wa-dzania prac konserwacyjnych i serwisowych. 

Dobrze wiedzieć  
 
Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter 
stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko 
zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich 
aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspek-
tywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć 
o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne 
wsparcie na miejscu. Na całym świecie.  
 
My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas 
potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas 
polegać!

Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo  
i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie  
w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś 
pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz 
z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym 
tego przykładem jest system CONNECTED WASH  
 
>> www.connected-wash.com

MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND  
 
Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi 
znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na 
całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej 
niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji. 
Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endin-
gen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające 
najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej 
zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

»Do zobaczenia!«  
 
Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi 
często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą 
o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze 
maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą  
łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy 
ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i 
znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego 
recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki 
Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności  
do recyklingu.
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20  PRZYKŁADY KONFIGURACJI 

Idealnie dopasowana do każdego pomieszczenia: różnorodne możliwości instalacji i konfiguracji zmywarki CTR oferują odpowiednie rozwiązanie  
dla każdej zmywalni. 

PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M

Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia  
z obsługą 100 – 200 gości  

– Wydajność: do 120 koszy na godzinę 
– Długość/głębokość całkowita: 3800 mm / 815 mm 
–  Strefa załadunku: stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym  

natryskiem wężem, miejsce na dwa kosze
–  Strefa odbioru: wyjściowy podajnik wałkowy,  

miejsce na dwa kosze

PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M-M Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia  
z obsługą 100 – 200 gości  
 
– Wydajność: do 120 koszy na godzinę  
– Długość/głębokość całkowita: 4100 mm / 1550 mm  
–  Strefa załadunku: stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym  

 natryskiem wężem, miejsce na dwa kosze
–  Strefa odbioru: elektryczny wyjściowy podajnik narożny 180°, 

obrotowy wyjściowy podajnik wałkowy,  
miejsce na dwa kosze

PRZYKŁADY KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR 
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PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR SL Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia  
z obsługą 150 – 300 gości  

– Wydajność: do 160 koszy na godzinę  
– Długość/głębokość całkowita: 3800 mm / 2100 mm  
–  Strefa załadunku: Stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym  

natryskiem wężem, miejsce na dwa kosze,  
mechaniczny dostawczy przenośnik narożny 90°

–  Strefa odbioru: mechaniczny wyjściowy podajnik narożny 90°, 
wyjściowy podajnik wałkowy,  
miejsce na dwa kosze

PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR ML-M Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia  
z obsługą 200 – 400 gości  
  
– Wydajność: do 195 koszy na godzinę  
– Długość/głębokość całkowita: 4000 mm / 3150 mm  
–  Strefa załadunku: stacja zdejmowania i sortowania,  

stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym natryskiem wężem, 
miejsce na dwa kosze, wcięcie narożne 90°

–  Strefa odbioru: mechaniczny wyjściowy podajnik  
narożny 90° dolna narożnikowa strefa suszenia,  
wyjściowy podajnik wałkowy,  
miejsce na dwa kosze



DANE TECHNICZNE ZMYWARKI CTR

Strefa mycia 
wstępnego S

Energy Okrągły reduktor do 
odprowadzenia pary

Strefy głównego  
zmywania M / L

Narożna strefa  
suszenia M (90°/180°)

Strefa  
suszenia M

Strefa mycia 
wstępnego M

22  DANE TECHNICZNE



Dane ogólne CTR M
Pojedyncze płukanie

CTR L
Podwójne płukanie 

Pojemność zbiornika l 75 83

Wymiary koszy mm 500 x 500

Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki mm 450

Szerokość kanału mm 510

Wysokość robocza mm 900

Pompa myjąca kW 2,2

Emisja hałasu dB(A) < 70

Zabezpieczenie przed pryskaniem IPX5

Maks. temperatura wody dopływowej ºC 60 (Energy: 20)

Wymagane ciśnienie przepływu wody przy opcji z bojlerem ciśnieniowym bar / kPA 1,5 – 6,0 / 150 – 600

Temperatura zbiornika °C 55 – 65

Temperatura wody do płukania 85

Masa (netto / brutto) – opcje CTR M
Pojedyncze płukanie

CTR L
Podwójne płukanie 

Prosta strefa suszenia kg 61 / 109 

Narożna strefa suszenia kg 110 / 158

Energy kg 38 / 40

Dane specjalne CTR M CTR SM CTR MM CTR L CTR SL CTR ML

Teoretyczna wydajność koszy koszy / h 50 / 75 / 120 70 / 100 / 150 90 / 125 / 185 60 / 85 / 130 80 / 110 / 160 100 / 135 / 195

Średnia ilość wody do płukania *1 l / h 114 152 190 130 168 205

Masa netto / brutto kg 212 / 264 249 / 315 340 / 418 244 / 296 281 / 347 372 / 450

*1 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania. 

*2 Moduły te mogą być zainstalowane dodatkowo.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
 
– Odzysk ciepła z powietrza wylotowego Energy *2  
– Wybór kierunku transportu: od lewej do prawej / od prawej do lewej  
– Wysokość robocza: 850 mm, 950 mm *2  
– Cokół  
– Strefa mycia wstępnego S *2  
– Strefa mycia wstępnego M *2  
– Prosta strefa suszenia *2  
– Narożnikowa strefa suszenia *2  
– Adapter powietrza wylotowego (tylko strona odpływu) *2  
– Wyłącznik awaryjny *2  
– Dwukrotne pukanie  
– Wzmocnione podgrzewanie bojlera przy podłączeniu zimnej wody *2
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Jürgen i Ralph Winterhalter

»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu 
naszą zmywarkę CTR: jej cechy, możliwości zastoso-
wania oraz to, co ją wyróżnia. Jednak najsilniejsze-
go argumentu nie mogliśmy Państwu przedstawić: 
pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych 
klientów. Wystarczy zapytać nas o opinię, gdy następ-
nym razem zobaczą gdzieś Państwo zmywarkę CTR. 
Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«
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