Zmywarka do przyrządów
kuchennych GS 630

Najmniejsza na świecie zmywarka do
przyrządów kuchennych

Kompaktowy siłownik
Winterhalter proponuje rozwiązanie, które sprawdza się idealnie w przypadku
małych zmywalni. GS 630 to najmniejsza na świecie zmywarka do przyrządów
kuchennych. Kompaktowa, podblatowa zmywarka nadaje się doskonale do
mycia standardowych skrzyń (Euro), blach, pojemników gastronomicznych GN,
tac i filtrów tłuszczowych. W razie potrzeby w zmywarce GS 630 można myć
także naczynia, sztućce, a po odpowiednim zaprogramowaniu urządzenia –
szkło.

Oferta Winterhalter jest
skierowana do różnych
branż (przemysł gastronomiczny, piekarniczy,
przetwórstwo mięsne, sieci
gastronomiczne) i obejmuje
także kosze, uzdatnianie
wody oraz środki czyszczące,
dostosowane do rodzaju
naczyń i zabrudzeń.
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Niewielka zmywarka sprawdzi się zarówno w branży gastronomicznej, piekarniczej, jak i branży przetwórstwa mięsnego, osiągając przy tym wysokie wyniki
wydajności. Urządzenie zapewnia utrzymanie czystości i higieny, jest ekonomiczne i znacznie skraca czas mycia naczyń.
Nowatorska zmywarka GS 630 spełnia najwyższe wymagania i wyznacza standardy w zakresie jakości. Jest łatwa w obsłudze, zapewnia czystość, higienę i
jest bardzo skuteczna, także w przypadku silnych zabrudzeń. Ponadto urządzenie GS 630 jest łatwe w serwisowaniu.

➔
GS 630

Perfekcyjna czystość i
higiena
System myjący składający
się z rewersyjnych górnych
i dolnych ramion myjących
optymalnie pokrywa
powierzchnię przy zachowaniu maksymalnego
ciśnienia. Oprócz standardowego programu zmywarka jest wyposażona w
intensywny i krótki program mycia, których
wybór zależy od stopnia
zabrudzenia naczyń.
Wysoki poziom higieny
zapewnia poczwórny system filtrujący z systemem
oczyszczania roztworu
myjącego Mediamat.

Łatwa obsługa
Przemyślane rozwiązania:
Czytelna obsługa za
pomocą jednego przycisku,
z niewymagającym znajomości języka barwnym
kodowaniem, to idealne
rozwiązanie dla często
zmieniającego się personelu obsługi. Sprawdzony
układ sterowania WPS
zapewnia optymalny
komfort, np. wskaźnik
aktualnych wartości temperatury w zbiorniku i
bojlerze lub wskaźnik
informujący o braku środka czyszczącego i nabłyszczacza. Ustawienie drzwi
w położeniu blokowania
pozwala na wygodne
wywietrzenie wnętrza
maszyny pod koniec dnia
pracy.

Łatwe serwisowanie
Zastosowanie licznych
przemyślanych rozwiązań
skraca czas serwisowania
do niezbędnego minimum.
Oprócz wygodnego
dostępu do przestrzeni
technicznej maszyny
GS 630 jest wyposażona
w system diagnozowania
usterek i szybkiego usuwania awarii. Nasi serwisanci i wykwalifikowani
przedstawiciele służą
fachowym doradztwem.
Szybki czas reakcji i serwis z wieloletnim
doświadczeniem oraz
magazyn części zamiennych stanowią uzupełnienie oferty.

Jakość i konserwacja
Wysokie wymagania
względem jakości zastosowanych materiałów i
ich obróbki zapewniają
długi okres żywotności
maszyny. Zmywarka
GS 630 posiada ochronę
bryzgoszczelną. Automatyczny program samooczyszczania ułatwia konserwację maszyny, skraca
czas przeznaczony na
czynności konserwacyjne i
redukuje związane z tym
koszty. Ramiona myjące
z dyszami można na czas
czyszczenia zdemontować, podobnie jak pozostałe elementy systemu
filtrującego.
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➔
Dane techniczne

GS 630
Wydajność teoretyczna 1

[kosze/h]

12/29/38

Szerokość

[mm]

870

Głębokość przy zamkniętych drzwiach

[mm]

600

Głębokość przy otwartych drzwiach

[mm]

1070

Wysokość

[mm]

820 – 835

Wysokość wsuwu w świetle bez kosza		

[mm]

410

Wysokość wsuwu w świetle z koszem		

[mm]

400

Szerokość wsuwu w świetle		

[mm]

650

Wymiary kosza
Zewnętrzny

[mm]

650 x 508

Wewnętrzny

[mm]

630 x 465

Uchwyt do kosza dodatkowego
Maksymalne wymiary blachy
Pojemność zbiornika

[mm]

500 x 500

[mm]

600 x 400

[l]
[l]

25
4,4

Zużycie wody płuczącej na cykl 2
Temperatura w zbiorniku

[°C]

60

Regulowana temperatura bojlera (opcja)

[°C]

65/85

Maksymalna temperatura doprowadzonej wody

[°C]

60

Napięcie

[V]

380 – 415/230/200

Zabezpieczenie

[A]

16/20/25

Ogrzewanie zbiornika

[kW]

5,3/4,9/4,9

Ogrzewanie bojlera

[kW]

5,3/4,9/4,9

Pompy + Układ sterowania

[kW]

1,8/1,7/1,7

Łączny pobór mocy

[kW]

7,1/6,6/6,6

Pobór mocy

Ochrona bryzgoszczelna
Waga

IPX5
[kg]

105

- Płukanie wstępne zimną wodą
- Wyposażenie w dozowniki (do wyboru)
- Regulowana temperatura bojlera
- Brzęczyk (np. wskaźnik informujący o braku środka czyszczącego)
- Wersja wodoszczelna z transformatorem
	Dane dotyczące punktów podłączenia (przyłącze elektryczne/przyłącze wody/ścieków) i usługi po stronie
inwestora, patrz schemat podłączenia / instalacji.
1

W zależności od warunków panujących w miejscu montażu (temperatura doprowadzonej wody/przyłącze
elektryczne) podane wartości mogą ulec zmniejszeniu.
2
W warunkach idealnych. Precyzyjna regulacja podczas uruchomienia.

Po całkowitym wkręceniu nóżek wysokość
maszyny zmniejsza się o 4 mm.
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Wyposażenie opcjonalne

