GS 640/660
+++ Myc̆ky na kuchyňské nádobi
pro gastronomii +++

+++ Winterhalter +++

Winterhalter specialista
”Dodáme Vám čisté nádobí”, to Vám garantujeme.
Jako specialisté s desítky let trvajícími zkušenostmi, známe speciální požadavky gastronomických
provozů; hrnce a náčiní všech druhů a velikostí
musí být beze zbytku, rychle a především absolutně hygienicky umyty – a to při minimální
potřebě místa. Podle těchto požadavků jsme
vyvinuli naše myčky kuchyňského nádobí GS 640
a GS 660.

+++ Dvojnásobná kompetence +++

Pro každý případ to správné
Naše myčky GS 640/GS 660 jsou exaktně
přizpůsobeny na Vaše potřeby mytí resp. na umistění ve Vaší kuchyni. Jednotlačítkové ovládání
zajišťuje, že mytí probíhá vždy správně. Koncepce
hygieny s integrovaným samočistícím programem
zaručuje nejvyšší čistotu. Sériová montáž nahoru
výklopných dveří zřetelně redukuje potřebu místa.
To, že jsou stroje robustní, lze je bez problémů čistit
a jsou úsporné ve spotřebě, je u Winterhaltera
samozřejmostí.

GS 640
Myčka na hrnce a náčiní do GN 2/1
• světlá vstupní výška 670 mm
• velikost koše 608 x 672 mm
• pro nádobí do GN 2/1 (530 x
650 mm)
• např. hrnce, plechy, pánve atd.

Nejjednodušší čištění
vnitŕku

GS 660
Myčka na hrnce a náčiní do 600 x
1000 mm
• světlá vstupní výška 830 mm
• velikost koše 1242 x 672 mm
• pro až tři přepravky
normy Euro vedle sebe, hrnce,
plechy, pánve atd.
• mycí a oplachový prostředek může
být uschován v podstavci stroje

Perfektní organizace - vše v
pořádku.

Velký vnitřní prostor,
hodně místa

Hygiena se systémem
Systém plochých sít myček
Winterhalter zaručuje, že se do
mycího roztoku nedostávají velké
nečistoty. Mediamat Cyklo odfiltrovává neustále z mycího roztoku i
nejmenší nečistoty a hladký vnitřní
prostor bez spár nenechává usazovat nečistoty. Samočistící program
přebírá mytí vnitřku stroje, zvnějšku
je stroj chráněn před stříkající vodou
(IPX 5).

+++ uvnitr̆ vz̆dy c̆isto +++

Jednoduché vyjímání
mycích ramen

Jemné znečištění
je odfiltrováno

Do roztoku se nedostávají
velké nečistoty

Jednotlačítkové
ovládání
Inteligentní elektronika na svém
místě – to je jednotlačítkové
ovládání našich myček. S nimi
myjete vždy správně. Na přehledném displeji s jednoznačným
barevným rozlišením máte vše pod
kontrolou na první pohled. Lehčí už
mytí nemůže být.

+++ jednoduše správně my‘t +++

Ohřev

Mytí

Kontrola

Výkonnost v minimálním
prostoru
Nově koncipovaný mycí systém
myček Winterhalter s reverzujícími
mycími rameny a vysoce výkonnými
mycími tryskami zaručuje i při velkém a zaschlém znečištění optimální
kvalitu mytí. Na přání lze stroje vybavit předmytím studenou vodou,
které ulehčuje odstraňování
naschlých zbytků bílkovin. Nahoru
výklopné dveře, které jsou dodávány
standardně, Vám spoří cenné místo
ve Vaší kuchyni.

+++ silné a kompaktní +++

Největší mycí výkon

Spořící místo

Nejsilnější mytí

Perfektní mytí
»Dodáváme čisté nádobí«, tak zní
naše podniková filozofie. Proto se
zabýváme nejen vývojem myček a
optimalizací servisu, ale také úpravou vody, specielně vyvinutými
mycími prostředky a především
stálým zlepšováním pracoviště
"mytí”.
Jako specialista na profesionální
mytí Vám dodá Winterhalter vše z
jedné ruky a zaručuje Vám tak
optimální mycí výsledek.

+++ vs̆e z jedné ruky +++

Úprava vody

Mycí prostředky

Winterhalter servis

670

+++ Technická data +++

GS 640

GS 660

Technická data

GS 640

GS 660

Teoretický výkon

mycích košů/h

40/24/12

40/24/12

Rozměry koše

mm

608x672

1242x672

Světlá vstupní výška

mm

670

830

Celkový instalovaný příkon při přívodu vody o teplotě ≥ 40°C

kW

8,4

9,8

Šířka

mm

750

1380

se zavřenými dveřmi

mm

870

870

s otevřenými dveřmi

mm

1245

1305

se zavřenými dveřmi

mm

1617

1787

s otevřenými dveřmi

mm

1933

2205

Hloubka

Výška

Objem nádrže

l

82

125

Teplota nádrže

°C

60

60

Teplota bojleru

°C

85

85

Spotřeba vody na oplachování na mycí cyklus při tlaku 3 bary

l

5,2

7,5

Váha

kg

185

280

netto
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