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Promyšlené a kompletní:
řešení mytí nádobí od společnosti Winterhalter

Jako specialista na řešení mytí nádobí v profesionálních podmínkách je firma

Winterhalter již po desetiletí synonymem pro inovace a spolehlivost. Protože

jsme dodavateli kompletních řešení, neustále pečujeme o to, abychom

poskytovali celkovou koncepci od myček, přes mycí prostředky a prostředky

kuchyňské hygieny, koše, úpravu vody až po veškeré příslušenství. Tím Vám

zaručujeme, že budete mít vždy hygienicky čisté výsledky mytí z jediného

zdroje – od jednoho dodavatele. Poznejte nejlepší kvalitu vyrobenou v

Německu a Švýcarsku.

Ať již jde o gastronomii, hotelnictví, pekárnu, řeznictví nebo veřejné 

stravování: pro každou potřebu poskytujeme optimální mycí systém. 

Naše nabídka pokrývá paletu od malých myček sklenic a nádobí až po 

vícenádržové pásové myčky a myčky s automatickým posuvem košů. 

Díky promyšleným řešením jsme v oboru vždy o jeden krok napřed. Naše

inovace ověřené praktickým provozem byly odbornými komisemi na mezi-

národní úrovni mnohokrát vyznamenány.

Při vývoji a konstrukci nových strojů klademe největší důraz na hospodár-

nost, hygienu, kvalitu a samozřejmě na jednoduchou obsluhu. Nejlepším 

příkladem toho je nově vyvinutá řada UC. Jako první výrobce využíváme u

podstolových myček jako centrální ovládací prvek dotykový dispej a 

do verzí Energy montujeme systém zpětného získávání tepla z cirkulujícího

vzduchu. Kromě jiných inovací se nová řada vyznačuje jedinečnými 

eliptickými mycími poli nahoře i dole, která zajišťují maximální mycí sílu a

plošné pokrytí ve vnitřním prostoru stroje.

Vaší volbou značky Winterhalter se rozhodnete pro výborné výsledky mytí

při maximální účinnosti. Seznamte se s našimi inovacemi.

Náš celkový program v

přehledu:

• Podstolové myčky 

sklenic, nádobí, příborů 

a kombinované mytí

nádobí v bistrech

• Průchozí košové myčky

nádobí

• Myčky kuchyňského

nádobí

• Myčky s automatickým

posuvem košů a pásové

myčky

• Mycí prostředky a 

prostředky hygieny mytí

• Úprava vody

• Doplňkový sortiment,

prostředky kuchyňské

hygieny a hygieny rukou

• Vhodný sortiment košů

• Příslušenství

Profil společnosti Winterhalter
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Myčky Winterhalter: 
přehled výhod

 

Podstolové myčky* Průchozí košové myčky nádobí* Myčky hrnců, 
plechů a kuchyňského 

nádobí

Maximální hospodárnost:

Izolovaná konstrukce s dvojitou stěnou • • – • • • • •

Automatická indikace poruchy

integrovaným managementem chyb • • • • • • • •

Vybaveno systémem zpětného 

získávání tepla z odpadních par – • – – • – – •

Zpětné získávání tepla z odpadních

par a z odpadní vody – – – – • – – –

Obsáhlá hygienická koncepce:

Čtyřnásobný systém filtrace mycího 

roztoku se senzorem zakalení 

(Mediamat / ploché síto / sítový válec /

sací síto čerpadla) • • – • • – – –

Trojnásobný filtrační systém (ploché

síto / sítová kazeta / sací síto čerpadla) – – • – – • • •

Filtrace mycího roztoku Mediamat • • • • • • • •

Hygienický topný prvek nádrže • • • • • – – –

Hlubokotažená nádrž • • • • • – – –

Samočisticí program • • • • • • • •

Teplotní a hygienická kontrola

na ovládacím displeji • • • • • • • •

Záznamník hygieny pro dokumentaci

událostí souvisejících s hygienou • • – • • – – – 

Vysoký výkon mytí:

VarioPower – přizpůsobení 

tlaku vody plus eliptická

mycí pole nahoře a dole • • – • • – – – 

Kompaktní mycí pole resp. mycí ramena

a trysky, které jsou svou mycí silou

optimálně přizpůsobené nádobí – – • – – • • •

Reverzující výkonný mycí systém

na odstranění zvláště odolného

znečištění – – – – – • • •

Nejjednodušší ovládání –

intuitivní a ergonomické:

Dotykový dispej jako

centrální ovládací prvek • • – • • – – –

Ovládání jedním tlačítkem – dle barev • • – • • • • •

Jednoduše vyjímatelné

kompaktní mycí pole/mycí ramena • • • • • • • •
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* Všechny údaje platí také pro provedení effect a Cool ze řady UC / PT.
V uvedeném přehledu nejsou zahrnuty modely vícenádržových pásových myček a myček s automatickým posuvem košů Winterhalter. 
Bližší informace o těchto strojích najdete od strany 20.

PT
-M

 
PT

-L
 

PT
-X

L

PT
-5

00

PT
-M

 E
ne

rg
yP

lu
s 

PT
-L

 E
ne

rg
yP

lu
s 

PT
-X

L 
En

er
gy

Pl
us

UC
-S

UC
-M

UC
-L

UC
-X

L

UC
-S

 E
ne

rg
y

UC
-M

 E
ne

rg
y

UC
-L

 E
ne

rg
y

UC
-X

L 
En

er
gy



6

➔

Maximální hospodárnost

• Vysoká hospodárnost všech strojů snižuje provozní
náklady a chrání životní prostředí. 

• Myčky vybavené »Intelligent Resource 
Technology« snižují mimoto trvale spotřebu 
elektrické energie, vody, mycích a 
oplachových prostředků – a to při velmi 
dobrých mycích výkonech.

• Úspory energie a snížení provozních nákladů – to 
slibuje Winterhalter se svou energeticky úspornou
řadou. Winterhalter představuje úspěšný koncept

Energy poprvé také ve třídě podstolových myček. 

Řada UC Energy tak pomáhá s šetřením energie a udr-

žuje vzduch v místnosti téměř bez teplé páry. Také 

několikrát oceněný koncept zpětného získávání energie

v řadě PT EnergyPlus zaručuje lepší klima v místnosti.

Díky osvědčenému výměníku tepla odpadních par a

odpadní vody se u strojů řady PT EnergyPlus využívá

energie z teplé páry a odpadní vody k předehřívání

studené vody na vstupu.

• Filtrace mycího roztoku Mediamat ve spojení s 

celoplošným filtračním systémem a sacím sítem 
čerpadla  neustále z mycího roztoku odstraňuje 
nečistoty. To umožňuje konstantní dobrý mycí 

výsledek bez nutnosti opětovného plnění nádrže 

v průběhu mytí. Neustálá filtrace trvale snižuje 

spotřebu a šetří čas.

Zcela přesvědčující: 
kvalita Winterhalter

Myčky firmy Winterhalter přesvědčí svou maximální 

hospodárností, zdokonaleným hygienickým programem ,

vysokým mycím výkonem a jednoduchou obsluhou. Již 

při konstrukci strojů se klade nejvyšší důraz na použití 

nejlepších materiálů. Stejně důležitá je pro nás jednoduchá

údržba – od snadného přístupu až k automatickému

chybovému hlášení.

Přehled o nejdůležitějších charakteristikách naleznete 

v uvedené tabulce. 

Obsáhlá hygienická koncepce

Hygienická koncepce Winterhalter použitá ve všech 
strojích nabízí ideální předpoklady pro bezvadnou 
čistotu.

• Nová řada UC je vybavena čtyřnásobným systémem
filtrace mycího roztoku se senzorem zakalení. Ten 

se skládá z plochého síta, sítového válce, sacího síta

čerpadla a osvědčeného Mediamatu. Mycí voda je tak

trvale udržována čistá. Senzor zakalení nepřetržitě

monitoruje její kvalitu a v případě potřeby spouští

postupnou regeneraci. Také všechny ostatní myčky

jsou vybaveny účinným a celoplošným sítovým a 
filtračním systémem včetně filtrace mycího roztoku
Mediamat. Ten nepřetržitě čistí mycí roztok a 

umožňuje tak optimální a hygienický mycí výsledek.

• Díky hladkému vnitřnímu prostoru bez spár se před-

chází usazeninám nečistot, vápenatým usazeninám a

tvorbě bakterií. Kromě toho automatický samočistící

program dbá o maximální čistotu.

• Řada UC je vybavena inovačním hygienickým topným

prvkem nádrže. Ten se přímo v nádrži stará o 

konstantní, optimální teplotu nádrže. Jeho hladký 

a uzavřený povrch je méně náchylný k usazování 
vodního kamene a nečistot.

• Kontrola provozního stavu a teploty je kdykoliv možná

na ovládacím displeji .

Celkový program Winterhalter 
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Vysoký mycí výkon

• Účinný mycí systém zajišťuje u všech strojů celoplošný
optimální výsledek mytí.

• Mycí systém je dokonale přizpůsoben mytému nádobí.
Umývá sklenice a nádobí velice výkonně, ale přesto 

šetrně.

• VarioPower reguluje tlak vody v každém mycím progra-

mu. Aby byl i při nízkém tlaku dosažen ideální mycí

výsledek, přizpůsobují se vhodně ostatní faktory mytí.

Maximální plošné pokrytí zajišťují dvě nově vyvinutá

eliptická mycí pole s integrovanými mycími a oplachový-

mi tryskami. Nezávislým zkušebním institutem LGA 

(TÜV Porýní, Německo) byl sérii UC v řadě testů potvrzen

vynikající mycí výkon ve třídě podstolových myček.

Nejjednodušší ovládání

• Jednoduchá obsluha všech strojů napomáhá eliminaci
chyb  a umožňuje také hladký průběh mytí , a to i při
časté změně personálu. 

• U nové řady UC využívá Winterhalter techniku, která je v

této oblasti naprostou inovací – dotykový displej.
Ovládání je naprosto jednoduché. V závislosti na mytém

nádobí, resp. znečištění, se vhodný program vybírá

poklepem na symbol příslušného nádobí. Dotykový 

displej není pouhým navigačním nástrojem, ale nabízí

také různé důležité informace pro vedoucího kuchyně 

a servisní techniky.

• Systém ovládáním jedním tlačítkem firmy Winterhalter

ukazuje každému uživateli srozumitelným způsobem, v

jakém stavu se stroj nachází. Zaručuje nejjednodušší,

jazykově neutrální ovládání díky barevné signalizaci.

• Mycí systémy jsou konstruovány tak, aby je bylo možné
jednoduše vyjímat a čistit jedním pohybem bez vynaložení

síly. Toto uspořádání umožňuje větší komfort obsluhy a

mimoto šetří čas.
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Individuální řešení mytí pro barové pulty

Nové podstolové myčky řady UC od firmy Winterhalter 
se řídí výhradně podle Vašich přání. Protože každý podnik

má svůj vlastní profil a naprosto individuální potřeby

od umývaného nádobí až po prostorové podmínky. 

S revolučním konceptem strojů řady UC se firmě

Winterhalter jako prvnímu dodavateli podařilo tento 

problém zvládnout. Stroj se dá v uvedených třech 
krocích individuálně konfigurovat:

Řady UC

Krok 1: Čtyři typy pro různé účely použití až se třemi 

standardními programy:

– Myčka sklenic

– Myčka nádobí

– Myčka bistro

– Myčka příborů

Krok 2: Čtyři velikosti: S = malá, M = střední, L = velká, 

XL = extra velká

Krok 3: Individuální možnosti vybavení: Energy, Cool

(sklenice), effect (sklenice a nádobí), zabudovaný

změkčovač, zabudovaná částečná demineralizace

DeMatik Pi-240, sady košů, designové prvky pro

vzhled čela strojů atd.

*1 V ávislosti na místních podmínkách (teplota přívodní vody / elektrický přípoj) se mohou uvedené hodnoty snížit.
*2 Výška se v případě potřeby může pomocí nastavitelných nožiček zvětšit až o 35 mm.
*3 Spotřeba oplachové vody je závislá na místních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu. Odchylky viz typ stroje, strana 10-13. 
*4 Pro stroje UC Energy: 1,5-6,0 bar / 150-600 kPa.

Technická data S M L XL

Počet programů až do 3 (+ speciální programy)

Teoretický výkon*1 [košů/h] viz typ stroje, strana 10-13

Šířka [mm] 460 600 600 600

Hloubka

– včetně zásobníku mycího prostředku [mm] 637 637 637 671

– bez zásobníku prostředku [mm] 617 617 617 651

– s otevřenými dvířky [mm] 940 940 1034 1068

Výška s nožičkami*2 [mm] 725-760 725-760 820-855 820-855

– provedení Energy [mm] 810-845 810-845 905-940 905-940

Světlá vstupní výška [mm] 309 309 404 404

Rozměry koše [mm] 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500

[mm] 500 x 540

Objem nádrže [l] 9,5 15,3 15,3 15,3

Spotřeba oplachové vody

na mycí cyklus*3 [l] 2,4 2,4 2,4 2,4

Cirkulační čerpadlo (P1) [kW] 0,6 0,6 0,6 0,6

Max. teplota přívodní vody [°C] 60 60 60 60

Potřebný průtočný tlak vody*4 [bar/kPa] 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600 1,0-6,0 / 100-600

Ochrana proti stříkání

– s umělohmotnou zadní stěnou IP X3 IP X3 IP X3 –

– s nerezovou zadní stěnou (volitelné) IP X5 IP X5 IP X5 IP X5 (standardní)

Hmotnost netto / brutto [kg] 59/68 64/74 69/79 69/79

– Energy netto / brutto [kg] 64/73 70/80 75/85 75/85

Elektrické parametry

Napětí Jištění Ohřev nádrže Celkový příkon Ohřev bojleru Cirkulační Země
čerpadlo (P1)

380 V – 415 V / 3N~ 16 A 2,0 kW 7,9 kW 5,3 kW 600 W celosvětově

380 V – 415 V / 3N~ 10 A 2,0 kW 6,0 kW 5,4 kW 600 W

220 V – 240 V / 1N~ 16 A 2,0 kW 3,2 kW 2,6 kW 600 W

220 V – 240 V / 1N~ 20 A 2,0 kW 4,2 kW 3,6 kW 600 W

220 V – 240 V / 1N~ 13 A 2,0 kW 2,6 kW 1,8 kW 600 W

220 V – 240 V / 1N~ 10 A 1,8 kW 1,8 kW 1,2 kW 600 W

Elektrické parametry, provedení Cool

Napětí Jištění Ohřev nádrže Celkový příkon Ohřev bojleru Cirkulační Země
čerpadlo (P1)

380 V – 415 V / 3N~ 16 A 5,4 kW 6,1 kW 5,4 kW 600 W Evropa

220 V – 240 V / 1N~ 16 A 2,8 kW 3,4 kW 2,6 kW 600 W

220 V – 240 V / 1N~ 20 A 2,8 kW 4,2 kW 3,6 kW 600 W
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Čtyři typy strojů ve čtyřech velikostech – to nabízí nová generace podstolových

myček Winterhalter: Myčky sklenic, nádobí, bistro a příborů vždy ve formátech 

S, M, L a XL
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Řada UC

effect
• Systém effect zaručuje

díky sníženým teplotám 
v nádrži a bojleru nižšší
spotřebu energie a 
snižuje provozní náklady
o cca 10 %.

• V kombinaci se speciálně
vyvinutými mycími pro-
středky tak garantuje
hygienicky čistý mycí
výsledek.

Energy
• Modely Energy z řady UC

přeměňují energii pomocí
nového patentovaného
výměníku tepla odpad-
ních par na skutečnou
přidanou hodnotu.

• Další výhoda: Zlepšuje se
klima v místnosti a šetří
životní prostředí.

Cool
• Oplach za studena zajiš-

ťuje rychlý přísun stude-
ných sklenic.

• Čerstvě umyté a přesto
studené. To šetří čas při
čekání a zaručuje stabili-
tu pivní pěny.

Myčky sklenic
• Díky systému VarioPower

jsou křehké sklenice na
víno při nízkém tlaku
stejně čisté jako robustní
pivní půllitry při vysokém
tlaku.

• Přiměřené mycí a opla-
chovací teploty, různé
tlaky vody vždy podle
programu a přesné dáv-
kování mycího prostředku
zaručují dlouhou život-
nost Vašich sklenic.

Myčky sklenic

Není sklenice jako sklenice: tenkostěnná sklenice na víno

ve vinotéce se musí ošetřovat úplně jinak než pivní půllitr

v pivnici. Proto se u nových myček sklenic přizpůsobují
faktory působící na proces mytí, především tlak, čas,
množství mycího prostředku a teploty, pomocí tří předem
definovaných programů automaticky příslušnému typu
sklenic. 

Tak je možné garantovat čisté a hygienicky nezávadné

výsledky mytí. Volba programu se provádí intuitivně

pomocí vhodných symbolů mytého nádobí na dotykovém
panelu. Tím jsou vyloučeny chyby obsluhy.

Díky kompletnímu profesionálnímu systému složenému z

mycího stroje, mycích prostředků a prostředků hygieny

mytí, úpravy vody, příslušenství a košů, které lze doplnit

nástavci nebo dělicími příčkami, je Winterhalter vhodný

pro všechny druhy sklenic a znečištění. Myčky sklenic

obdržíte ve velikostech S, M, L a XL.

Standard Cool effect Energy*4

Teoretický výkon 

Mycí programy 1/2/3 [košů/h] 22/32/48 22/32/48 20/20/20 22/32/48

Krátký program [košů/h] 77 77 36 77

Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus*1 [l] 2,4 3,4 2,4 2,4

Oplachová teplota [°C] 65 *2 / *3 50 / *3 65

Teplota nádrže [°C] 62 55 45 62

*1 Při ideálních podmínkách. Spotřeba oplachové vody je závislá na místních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu.
*2 V závislosti na přívodní teplotě.
*3 S možností přepnutí na 65 °C.
*4 Teplota přívodní vody < 20 °C.
Pro naše myčky řady UC doporučujeme mycí a oplachové prostředky Winterhalter od strany 24 dále. Informace o dostupných koších najdete na straně 30 a dále.



11

effect
• Systém effect zaručuje

díky sníženým teplotám 
v nádrži a bojleru nižšší
spotřebu energie a 
snižuje provozní náklady
o cca 10 %. 

• V kombinaci se speciálně
vyvinutými mycími pro-
středky tak garantuje
hygienicky čistý mycí
výsledek.

Myčky nádobí UC-XL
• Hospodárné a hygienické

mytí plechů a táců: Nyní
přichází ke slovu UC-XL 
s mimořádně hlubokým
vnitřním prostorem.

• Šetří čas, vodu a energii.

Myčky nádobí
• Díky systému VarioPower

je možné regulovat mycí
tlak. Při volbě vhodného
standardního programu
zůstává i obzvlášť lehké
nádobí bezpečně ve správ-
né poloze a je dokonale
umyto. 

• Unikátní eliptická mycí
pole se speciálně vyvinutý-
mi tryskami dosahují maxi-
málního plošného pokrytí
a mycí síly shora a zespoda.

➔

Myčky nádobí

Nejrůznějším požadavkům moderních kuchyní vycházejí

vstříc nové myčky nádobí se speciálně definovanými pro-

gramy. Faktory mající vliv na výsledek mycího procesu,
především tlak, čas, množství mycího prostředku a teploty,
se současně automaticky vzájemně doplňují na základě
definovaných programů podle mytého nádobí a stupně
jeho zašpinění. Mycí výsledek je tak vždy dokonalý – ať se

jedná o křehké japonské polévkové misky nebo veliké,

robustní talíře na pizzu.

Řada UC

Volba programu se provádí intuitivně přiřazením vhodného

symbolu mytého nádobí, který zároveň symbolizuje také

stupeň jeho znečištění. Tím se minimalizují chyby obsluhy.

Myčky nádobí se dodávají ve velikostech S, M, L a XL.

Standard effect Energy*3

Teoretický výkon

Mycí programy 1/2/3 [košů/h] 40/28/24 20/20/20 40/28/24

Krátký program [košů/h] 66 36 66

Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus*1 [l] 2,4 2,4 2,4

Oplachová teplota [°C] 85 60 / *2 65

Teplota nádrže [°C] 62 55 62

*1 Při ideálních podmínkách. Spotřeba oplachové vody je závislá na místních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu.
*2 S možností přepnutí na 85 °C.
*3 Teplota přívodní vody < 20 °C. 
Pro naše myčky řady UC doporučujeme mycí a oplachové prostředky Winterhalter od strany 24 dále. Informace o dostupných koších najdete na straně 30 a dále.

Energy
• Dvojitá úspora díky zpět-

nému získávání tepla a
snížené oplachové teplotě:
Při 80 mycích cyklech za
den se tak ušetří 2 920
kWh – až 467 € ročně!

• Zlepší se klima v místnosti,
protože při otevření 
dvířek myčky již neuniká
téměř žádná horká pára.
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➔
Řada UC

Tříděné mytí
• Tříděné mytí sklenic a

nádobí: naprosto jedno-
duché s volbou programů
pomocí dotykové obra-
zovky. 

• Nádobí se myje s vyšším
tlakem a vyšší oplachovou
teplotou, sklenice se sní-
ženým tlakem vody a niž-
ší oplachovou teplotou.

Energy
• Dvojitá úspora díky zpět-

nému získávání tepla a
snížené oplachové teplotě:
Při 80 mycích cyklech za
den se tak ušetří 2 920
kWh – až 467 € ročně!

• Zlepší se klima v místnos-
ti, protože při otevření
dvířek myčky již neuniká
téměř žádná horká pára.

Myčky bistro
• Právě při kombinovaném

používání vznikají 
nejrůznější nečistoty.
Díky nově vyvinutému
čtyřnásobnému filtrační-
mu systému mycího roz-
toku se odfiltrují plovou-
cí částice jako je dužina 
z ovoce nebo kávová 
sedlina. Mycí roztok při-
tom zůstává trvale čistý.

Myčky bistro

V bistru je nutné mýt na minimálním prostoru hygienicky

čistě různé nádobí, od sklenic přes příbory až po talíře.

U myčky bistro máte na výběr mezi programy pro smíšené

nebo roztříděné myté nádobí.

Podle prostoru, který je k dispozici, resp. podle potřeb

mytého nádobí, si můžete zvolit jednu ze čtyř velikostí S,
M, L a XL.

K tomu dostanete od firmy Winterhalter vhodné mycí 

prostředky, oplachové prostředky a koše.

Mycí stroj UC-L s dvoukošovým systémem Double Rack je

ideální pro penziony a restaurace, které používají velké

množství menších talířků, šálků a jiného stejného nádobí.

Obsluha je jednoduchá a nekomplikovaná: Volbu ze tří
definovaných standardních programů je možné provádět

pomocí symbolů, které znázorňují příslušné myté nádobí.

Standard Energy*2

Teoretický výkon

mycí programy 1/2/3 [košů/h] 40/32/28 40/32/28

Krátký program [košů/h] 66 66

Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus*1 [l] 2,4 2,4

Oplachová teplota [°C] 65-85 65

Teplota nádrže [°C] 62 62

*1 Při ideálních podmínkách. Spotřeba oplachové vody je závislá na místních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu.
*2 Teplota přívodní vody < 20 °C. 
Pro naše myčky řady UC doporučujeme mycí a oplachové prostředky Winterhalter od strany 24 dále. Informace o dostupných koších 
najdete na straně 30 a dále.
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Energy
• Také myčky příborů jsou 

k dostání ve všech čtyřech
velikostech v provedení
Energy. To šetří peníze a
chrání životní prostředí a
klima v místnosti.

Myčky příborů
• Ušetřete čas a peníze:

nehospodárné ruční 
leštění patří minulosti.

• Hygienicky čisté a doko-
nalé příbory dává myčka
příborů – nepřekonatelná
co do čistoty a vzhledu.

➔

Myčky příborů

Absolutní novinkou jsou myčky příborů Winterhalter.
Garantují hygienicky čisté mytí a opticky bezvadné příbory

společně s podstatnou úsporou času a výdajů.

Nehygienické a časově náročné přelešťování je při použí-

vání demineralizované vody zbytečné – zářivý příbor je

obratem ruky znovu připravený k použití. 

Tyto myčky jsou k dispozici ve čtyřech různých velikostech
S, M, L a XL, které vyhovují nejrůznějším prostorovým

požadavkům.

S kompletním řešením Winterhalter zaručují všechny

komponenty dokonalý mycí výsledek. Proto firma

Winterhalter doporučuje použití pro přípravu příborů

namáčecí lázeň a mycí prostředek příborů A 30 CT.

Speciální koše také zaručují, že budou příbory správně

umyté. Tak je možné garantovat bezvadný výsledek

mytí a sušení.

Řada UC

Standard Energy*2

Teoretický výkon

Mycí program 1 [košů/h] 11 11

Krátký program [košů/h] 21 21

Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus*1 [l] 3,4 3,4

Oplachová teplota [°C] 86 65

Teplota nádrže [°C] 69 69

*1 Při ideálních podmínkách. Spotřeba oplachové vody je závislá na místních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu.
*2 Teplota přívodní vody < 20 °C.
Pro naše myčky řady UC doporučujeme mycí a oplachové prostředky Winterhalter od strany 24 dále. Informace o dostupných koších 
najdete na straně 30 a dále.
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➔
Série PT

Nová generace průchozích košových myček Winterhalter série PT posouvá laťku trhu opět o něco výše. Její kvalita mytí
je brilantní, vyniká rychlostí a pracuje zaručeně úsporně.

Mytí nádobí v brilantní kvalitě, kdykoliv a kdekoliv.

VarioPower
• automatické nastavení mycího tlaku podle typu 

mytého nádobí a jeho znečištění výběrem odpovídajícího
programu

Flexibilita dalších faktorů mytí
• automatické přizpůsobení doby mytí, teplot, mycího 

a oplachovacího prostředku výběrem odpovídajícího 
programu

Eliptická mycí pole
• maximální plošné pokrytí díky vhodně uspořádaným 

tryskám speciální geometrie

Filtrace plného proudu
• filtrace 100 % mycí vody
• plus odstraňování velmi jemných nečistot jako např.

kávové sedliny odstředivou silou osvědčeného systému
Mediamat

• kontrola kvality mycí vody senzorem zakalení, na 
jehož podněť se v případě potřeby spouští automatická
regenerace

Perfektně umyté nádobí ve velmi krátkém čase.

Aktivní management energie
• zkrácení mycího času, a tím zvýšení výkonu mytí až 

o 28 % za hodinu.
• rychlejší zajištění provozní připravenosti díky zkrácení

ohřevu až o 50 %

Výměník tepla z odpadní vody EnergyLight
• rychlejší ohřev oplachovací vody díky průběžnému 

předehřívání přitékající studené vody, časová úspora 
až 26 %

• možnost mytí stylem „koš za košem“

Šetrné a úsporné čerpání zdrojů a energie.

EnergyLight
• ohřev přitékající studené vody seriovým výměníkem 

tepla z odpadní vody
• snížení nákladů na energie až o 10 %

PT-XL

PT-L

PT-M
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Čtyřnásobný filtrační systém
• zachytávání zbytků jídel plochým sítem s vyjímatelným

sítovým košíčkem
• uvolňování velmi jemných nečistot jako je kávová sedlina

odstředivou silou systému Mediamat
• ochrana čerpadla před mechanickým poškozením sacím

sítem

Přesvědčivě snadná obsluha.

Barevný displej
• indikace aktuálního stavu myčky tj. ohřev, mytí a provozní

připravenost
• spouštění mycího programu stiskem jednoho tlačítka

Kontrolní funkce
• možnost rychlé reakce obsluhy na hlášení myčky v podobě

symbolů, např.  nedostatek čisticího a oplachovacího 
prostředku

• teploty v nádrži a bojleru zobrazitelné kdykoliv
• hlídání nekontrolovaného úniku vody senzorem netěsnosti

Komfortní obsluha a hygienická koncepce
• snadná obsluha díky ergonomickým držadlům a automa-

tickému spuštění se zavřením krytu
• hlubokotažená nádrž, hygienická zadní stěna a hygienické

nosiče košů plus samočisticí program

➔

Série PT

Pod označením PT-500* uvádí společnost Winterhalter na trh svou novou průchozí košovou myčku nádobí, 
ve které umyjete rychle, efektivně a zářivě čistě.

Další informace, náměty projektů, výkresy, 
technické detaily atd. ke všem modelům série PT 
najdete v příslušných brožurách a na adrese:

www.winterhalter.biz/pt-scout

Rychle k čistému a kvalitně umytému nádobí.

Kratší chod mycích programů
• výběr zkráceného, standardního nebo intenzivního mycího

programu podle znečištění nádobí
• zkrácený program o výkonu až 60 košů za hodinu

Aktivní management energie
• zkrácení ohřevu až o 50 %, a tím rychlejší provozní 

připravenost
• kratší ohřev mezi jednotlivými mycími cykly

Eliptická mycí pole
• maximální plošné pokrytí díky vhodně uspořádaným 

tryskám speciální geometrie

* Zohledněte, prosím, všechny příslušné platné předpisy a směrnice pro
větrání a odvětrávání kychyňských prostorů.

*není k dostání na všech trzích.

EnergyPlus (volitelné vybavení)
• ohřev přitékající studené vody kombinací výměníku tepla

z odpadní vody a odpadního vzduchu
• snížení provozních nákladů až o 20 % na mycí cyklus
• možnost provozu i  bez přídavného krytu odtahu, jelikož

teplota odpadního vzduchu je o více než polovinu nižší*

Poháněný oplachovací systém (volitelné vybavení)
• minimální spotřeba vody díky magnetickému pohonu
• nižší spotřeba čisticího a oplachovacího prostředku a

energií
• snížení provozních nákladů o cca 12 %

Maximální hospodárnost
• kombinací EnergyPlus a poháněného oplachovacího

systému dochází ke snížení provozních nákladů až o 32 %

Jednoduchá a intuitivní obsluha:

Dotykový monitor
• jazykově neutrální a intuitivní obsluha

• výběr ze tří standardních a několika speciálních programů 
• spuštění mycího programu stiskem příslušného barevného

tlačítka vč. indikace pokroku anebo automaticky se
zavřením krytu

Kontrolní funkce
• možnost rychlé reakce obsluhy díky opticky a akusticky

doprovázeným hlášením myčky
• přístup na úrovni šéfkuchaře s ochranou kódem PIN: 

přístup k provozně hygienickému deníku, ve kterém je
dokumentováno provozní chování myčky a příp. defekty

Komfortní obsluha a hygienický design
• komfortní obsluha díky umístění displeje do výše očí
• ergonomická držadla
• načasovatelné uvedení do provozu a vyřazení z provozu
• hlubokotažená nádrž, hygienická zadní stěna a samočisticí

program s podporou obsluhy
• výrazně lepší pracovní klima díky minimalizovanému

výstupu páry pomocí EnergyPlus

PT-500
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➔

GS 640 GS 640 Energy

Teoretický výkon [košů/h] 40/24/12 40/24/12

Šířka [mm] 750 750

Hloubka

– s uzavřenými dveřmi [mm] 870 870

– s otevřenými dveřmi [mm] 1 245 1 245

Výška

– s uzavřenými dveřmi [mm] 1 617 ±20 2 201 ±20

– s otevřenými dveřmi [mm] 1 933 ±20 2 201 ±20

Celkový příkon [kW] 8,4–14,4*1 8,4

Myčky hrnců, plechů a kuchyňského nádobí řady GS 600

*1 Závislý na teplotě přívodní vody.
*2 Zohledněte, prosím, všechny příslušné platné předpisy a směrnice pro větrání a odvětrávání kychyňských prostorů.

Ty nejvhodnější myčky na náročnou práci

Silně usazené nečistoty, těžké nástroje a velké rozměry:
Pomocí myček hrnců, plechů a černého nádobí Winterhalter
jsou kuchyňské pracovní pomůcky v řadě restaurací, hotelů,
řeznictví a pekáren znovu hygienicky čisté. Velký výběr
modelů odpovídá individuálním požadavkům.

• Myčky GS 640 / GS 660 jsou dva správní pomocníci, pokud

se jedná o čištění hrnců a kuchyňského nádobí, vždy podle

potřeby mytí a dostupného prostoru. Myčka GS 640 je

ideální pro mytí nádobí do GN 2/1 (650 x 530 mm). 

Myčka GS 660 je díky svým nadstandardním rozměrům

vhodná pro mytí nádobí o rozměrech až 1 000 x 600 mm.

• Myčky GS 640 Energy / GS 660 Energy odsávají vlhkou

teplou páru při uzavřených dveřích přímo z vnitřního

prostoru a využívají tuto energii na ohřátí studené při-

váděné vody.

• Informace týkající se vhodných mycích prostředků a 

prostředků hygieny mytí najdete od strany 24 dále.

GS 640 Energy
• Značně nižší náklady na

energii díky zpětnému 

získávání tepla z odpad-

ních par

• Celkový příkon redukova-

ný o 6 kW na jen 8,4 kW

• Lepší klima v místnosti

• Odpadá investice do 

přídavného krytu odtahu

par*2

GS 640
• Vstupní výška 670 mm – 

i pro vysoké nádobí

• Vhodná pro nádobí až 

GN 2/1 (650 x 530 mm) 

• Prostorově nenáročné 

zvedací sklopné dveře

• Robustní a jednoduché

ovládání
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GS 660 GS 660 Energy

Teoretický výkon [košů/h] 40/24/12 40/24/12

Šířka [mm] 1 380 1 380

Hloubka

– s uzavřenými dveřmi [mm] 870 870

– s otevřenými dveřmi [mm] 1 305 1 305

Výška

– se zavřenými dveřmi [mm] 1 787 ±20 2 371 ±20

– s otevřenými dveřmi [mm] 2 205 ±20 2 371 ±20

Celkový příkon [kW] 9,8–15,8*1 9,8

*1 Závislá na teplotě přívodní vody.
*2 Zohledněte, prosím, všechny příslušné platné předpisy a směrnice pro větrání a odvětrávání kychyňských prostorů.

GS 660 Energy
• Značně nižší náklady na

energii díky zpětnému

získávání tepla z odpad-

ních par

• Celkový příkon redukova-

ný o 6 kW na jen 

9,8 kW

• Lepší klima v místnosti

• Odpadá investice do 

přídavného krytu odtahu

par*2

GS 660
• Vstupní výška 830 mm 

• Velký objem

• Díky nadstandardním roz-

měrům vhodná pro myté

nádobí o velikosti 

až 1 000 x 600 mm

• Prostorově nenáročné 

zvedací sklopné dveře

• Robustní a jednoduché

ovládání
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➔

GS 650 GS 650 Energy

Teoretický výkon [košů/h] 40/24/12 40/24/12

Šířka [mm] 750 750

Hloubka

– s uzavřenými dveřmi [mm] 870 870

– s otevřenými dveřmi [mm] 1 305 1 305

Výška

– s uzavřenými dveřmi [mm] 1 787 ±20 2 371 ±20

– s otevřenými dveřmi [mm] 2 205 ±20 2 371 ±20

Celkový příkon 8,4–14,4*1 8,4

*1 Závislý na teplotě přívodní vody.
*2 Zohledněte, prosím, všechny příslušné platné předpisy a směrnice pro větrání a odvětrávání kychyňských prostorů.

Myčky hrnců, plechů a kuchyňského nádobí řady GS 600

GS 650 Energy
• Významně nižší náklady

na energii díky zpětnému

získávání tepla z odpad-

ních par

• Celkový příkon redukovaný

o 6 kW na jen 8,4 kW

• Lepší klima v místnosti

• Odpadá investice do 

přídavného krytu odtahu

par*2

GS 650
• Vstupní výška 830 mm

pro kuchyňské nádobí 

a plechy o velikosti až

600 x 800 mm

• Prostorově nenáročné

zvedací sklopné dveře 

• Robustní a jednoduché

ovládání

• Speciálně přizpůsobena

potřebám pekařství

Specialisté pro plnění zvláštních požadavků

Zvláštní myté nádobí, ale také často stísněné podmínky
vedly k vývoji níže uvedených profesionálních strojů:

• Myčka GS 650 je speciálně koncipována pro použití 

v pekárnách, protože i přes své úzké rozměry pojme

transportní koše o výšce až 800 mm odpovídající 

euronormě.

• Myčka GS 650 Energy pro zákazníka šetřícího energií 

a náklady odsává vlhkou teplou páru při uzavřených

dveřích přímo z vnitřního prostoru a využívá tuto energii

na ohřátí studené přiváděné vody.

• Myčka GS 630 myje nádobí, tácy a kuchyňské nádobí na

nejmenším prostoru. Je multifunkčním řešením pro malé

gastronomické podniky, pekárny a řeznictví.

• Informace týkající se vhodných mycích prostředků a 

prostředků hygieny mytí najdete od strany 24 dále.
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GS 630 

Teoretický výkon [košů/h] 38/29/12

Šířka [mm] 870

Hloubka

– s uzavřenými dveřmi [mm] 600

– s otevřenými dveřmi [mm] 1 070

Výška [mm] 820–835

Spotřeba oplachové vody* [l] 4,4

Celkový příkon [kW] 7,1

* Při ideálních podmínkách. Přesné nastavení se provede při uvedení do provozu.

GS 630
• Ideální myčka pracovních

nástrojů na nejmenším 

prostoru

• Pojme i rozměrné myté

nádobí (až 600 x 400 mm)

• Možnost umístění na 

podstavec a jednoduché

ovládání

• Pro silnější znečištění 

reverzující výkonný mycí

systém
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➔

Winterhalter ve velkém formátu

Sérií MT dokazuje Winterhalter svou kompetenci v oblasti
mytí ve velkém formátu. Pásová myčka a také myčka 
s automatickým posuvem košů jsou důsledně orientovány
na hygienu a hospodárnost. Díky modulární konstrukci a 
v praxi testovanému příslušenství je možné individuální
sestavení obou modelů podle potřeb konkrétního provozu. 

• Myčka MTR s posuvem košů nalezne své uplatnění zejména

v hotelech, restauracích, motorestech, kantýnách a pečova-

telských zařízeních střední velikosti. Pro tyto podniky je

charakteristický nepravidelný přísun špinavého nádobí,

jeho variabilita a různě dlouhé požadavky na délku mytí.

• Pásová myčka MTF se používá ve velkých menzách,

nemocnicích, kantýnách a pečovatelských zařízeních. Zde

je plánování mytí v pravidelnějších cyklech, každodenní

špičky jsou pevněji dány, špinavé nádobí přichází v stano-

vených intervalech.

• Informace týkající se vhodných mycích prostředků a 

prostředků hygieny mytí najdete od strany 24 dále.

Vícenádržové pásové myčky a myčky s automatickým posuvem košů série MT

MTR (s posuvem košů)
• Perfektní organizace

času: Šetří časovou

náročnost provozu a

údržby stroje a snižuje

tak potřebu pracovního

času mycího personálu

• Promyšlené řízení nákla-
dů – minimalizuje pro-
vozní náklady: díky šetr-

né spotřebě oplachových

MTR

Rychlosti  [počet] 3 (intenzivní, standardní, rychlé)

Průchozí šířka [mm] 500

Hloubka stroje [mm] 800

Max. průchozí výška [mm] 460

prostředků, elektřiny a

vody

• Sušicí zóna s čerstvým
vzduchem optimalizuje
výsledek sušení při sníže-

ných hodnotách příkonu

a spotřeby o 33 %
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• HygieneDesign –
s vnitřním prostorem

stroje zaručujicím hygienu

• Sušicí zóna s čerstvým
vzduchem optimalizuje
výsledek sušení při sníže-

ných hodnotách příkonu

a spotřeby o 33 %

MTF

Rychlosti [počet] 3 (intenzivní, standardní, rychlé)

Průchozí šířka [mm] 610

Hloubka stroje [mm] 800

Max. průchozí výška [mm] 440

MTF (pásová myčka)
• OptiWash – nabídka 

výbavy pro perfektní 

hygienické výsledky

• SelfControl – pro maximální

kontrolu se záznam níkem

hygieny

• AutoClean – samočisticí 

program pro čistotu ve

vnitřním prostoru stroje
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➔

Dobré plánování – plynulý provoz

Na začátku perfektního mycího provozu je správné 
plánování. V této otázce najdete u firmy Winterhalter
kompetentní podporu. Naším vytyčeným cílem je trvalé
zvyšování účinnosti procesu mytí.

• Firma Winterhalter, na základě praxe, analyzuje společně

s Vámi procesy a tím vytváří podklad pro plánování.

• Jednoduchá organizační opatření a příslušenství 

přizpůsobené dané situaci při mytí optimalizují Vaši

logistiku mytí.

• Firma Winterhalter Vám v rámci školení a instruktáží

nabízí také potřebné know-how a podporuje Vás ve

všech otázkách týkajících se kuchyně pro mytí nádobí.

Vícenádržové pásové myčky a myčky s automatickým posuvem košů série MT

vyfukovací zóna (M/L)
sušicí zóny (M/L/XL)oplachovací zónapředmycí zóny hlavní mycí zóny

M L M ML M L XL

strojové zóny pro MTF a MTRzakládací / vstupní 
zóna se vstupním 

tunelem

vstupní stůl a 
vstupní tunel

zóna odběru nádobí

výstupní stůl

MTR-myčka s automatickým posuvem košů

MTF-pásová myčka

Přesně konfigurovatelné – konstrukční prvky pro Vaši bezchybně pracující vícenádržovou myčku
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STR 110 STR 110 Energy STR 130 STR 130 Energy

(s předčistící zónou) (s předčistící zónou)

Teoretický výkon [košů/h] 70/110 70/110 90/130 90/130

Délka [mm] 1 300 1 300 1 600 1 600

Hloubka [mm] 800 800 800 800

Hloubka s otevřenými dveřmi [mm] 1 472 1 472 1 472 1 472

Výška [mm] 1 420 1 890 1 420 1 890

Průchozí šířka [mm] 500 500 500 500

Průchozí výška max. [mm] 460 460 460 460

Celkový příkon

při teplotě přívodu vody 51–60 °C [kW] 24,5 – 26,8 –

při teplotě přívodu vody 21–50 °C [kW] 30,5 – 32,8 –

při teplotě přívodu vody 10–20 °C [kW] 36,5 30,9 38,8 33,0

Velká síla na nejmenším prostoru

Myčka STR spojuje v jednom stroji sílu výkonu a flexi-
bilitu. Ve špičkách vše zvládá s velkou silou a v klidných
fázích šetří energii. Díky tomu se perfektně hodí do 
hotelových a gastronomických podniků, stejně jako do
provozů hromadného stravování s extrémními špičkami
vytížení. Hygiena a hospodárnost – to jsou kritéria, jež
hrála významnou roli při konstruování jednonádržové
myčky s posuvem košů STR.

• Od automatické aktivace zón až po volitelné rychlosti

posuvu: STR se přizpůsobí příslušnému množství 

nádobí.

• Díky svým kompaktním rozměrům a variantám 

možností umístění nabízí myčka STR maximální 

flexibilitu již při plánování a najde své místo i 

v nejmenších kuchyních pro mytí nádobí.

• Volitelně je myčka STR k dostání také se sušicí zónou.

Jednonádržová myčka s posuvem košů STR

STR 
• Minimální množství 

oplachové vody

• Průběžná filtrace mycí

vody v nádrži pomocí

systému Mediamat

• Jednoduchá obsluha

• Hladké povrchy beze

spár v hlubokotažené

hygienické nádrži

• Optimální přístupnost

• Kontrolovaná hygiena

díky indikaci teploty,

managementu chyb, atd.

STR Energy
• Významné snížení spo-

třeby energie díky zpět-

nému získávání tepla 

z odpadních par

• Celkový příkon reduko-

vaný o 6 kW

• Lepší klima v místnosti
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➔
Mycí a oplachové prostředky

Prostředky na mytí
skla  
Dokonale umyté sklenice –
lesk bez leštění.
Vyhnout se povrchovému

poškození skla a dekorů a

zároveň důkladně umýt –

žádný problém pro

prostředky Winterhalter

určené k mytí sklenic. Díky

šetrným složkám zajistí 

při minimální spotřebě

dokonale zářivé sklenice.

Pomocí nového nízkoteplot-

ního mycího systému effect

uspoříte provozní náklady

při každém mycím cyklu.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Lesk bez šmouh

• Výborná stálost pivní pěny

• Dlouhodobě krásné 

sklenice

Univerzální mycí 
prostředky
Všestranné prostředky Vaše
nádobí spolehlivě rozzáří.
Univerzální mycí prostředky

Winterhalter se orientují

na obvyklá znečištění 

nádobí. Díky své 

všestranosti spolehlivě

odstraňují veškeré zbytky.

Pomocí nového nízkoteplot-

ního mycího systému effect

uspoříte provozní náklady

při každém mycím cyklu.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Silný účinek proti 

mastným a bílkovinným

nečistotám

• Dokonalá hygiena

• Lze používat s vodou 

libovolné tvrdosti

Mycí prostředky pro
bistra
Nekompromisní čistota 
různých typů mytého 
nádobí.
Mycí prostředek pro bistro

musí umět obojí: zářivě

čisté sklenice i dokonale a

hygienicky umyté nádobí.

Proto poskytují ochranu

skla i dokonalé mytí mírně

znečištěného nádobí a

odstraňování zbytků kávy a

čaje.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Zářivě čisté sklenice a

dokonale umyté nádobí

• Žádné zbytky kávy a čaje

• Šetrné mytí náročných

materiálů

Určitě chcete pro Vaše
zákazníky a hosty jen to
nejlepší.
Zvolte si proto sortiment

vysoce kvalitních mycích a

hygienických prostředků,

které optimálně splňují

Vaše požadavky: z hlediska

mytého nádobí, stupně

znečištění, hygienických

norem a Vaší myčky.

Správné mycí a hygienické prostředky
pro každý požadavek

Již více než šest desítek let se společnost Winterhalter

věnuje vývoji prostředků a postupů k dokonalému mytí

nádobí. U nás naleznete vše, co budete potřebovat. 

Kromě vynikající a pokrokové technologie strojního mytí

dodáváme kvalitní mycí a hygienické prostředky, jakož i

zařízení na úpravu vody, příslušenství a skutečně dokonalý

servis. Neboť dlouhodobě dokonalé mytí nádobí lze 

realizovat pouze s použitím přesně optimalizovaných a

vzájemně sladěných prvků.
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Oplachové 
prostředky
Opláchnutí dotváří 
brilantní výsledek.
Pouhým umytím dokonalé-

ho výsledku nedosáhnete.

Potřebujete oplachové pro-

středky Winterhalter.

Neutralizují zbytky mycího

prostředku a oplachují 

rozpuštěné zbytky nečistot.

Speciální látky obsažené

v produktu urychlují 

schnutí. Pomocí nového

nízkoteplotního mycího

systému effect uspoříte

provozní náklady při kaž-

dém mycím cyklu.

Hygienický oplachový pro-

středek B 250 effect zaru-

čuje i přes nízké teploty

potřebnou hygienickou

bezpečnost.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Zaručeno rychlé schnutí

• Lesk beze šmouh

• Zcela biologicky 

odbouratelné

Mycí prostředky na
kuchyňské nádobí
Jemná ochrana určená pro
citlivé materiály.
Naše mycí prostředky na

kuchyňské nádobí zaručují

optimální ochranu povrchů

při dosažení hygienické

čistoty. Čistí nádobí zvláště

efektivním a šetrným způso-

bem. Speciální látky obsaže-

né v produktu aktivně

potlačují pěnění v kuchyň-

ské myčce.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Silný čistící účinek na 

bílkoviny a tuk

• Aktivně potlačované 

pěnění zajišťuje dokonalé

čištění

• Lepší ochrana materiálu 

v případě nádobí z hliníku

Intenzívní a výkonné
mycí prostředky
Brilantní výsledky – 
i v případě velmi odolného 
znečištění.
Intenzívní a výkonné mycí

prostředky Winterhalter si 

s odolnými nečistotami i 

se zaschlými zbytky škrobu

hravě poradí. Zaručují 

čistotu i ve velmi náročných

podmínkách.

Přednosti produktů

Winterhalter

• Pro veškeré extremní

nečistoty

• Díky rozpouštěcímu účinku

na škrob nedochází k 

tvorbě povlaků

• Čistící účinek zcela bez

zápachu
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➔
Doplňkové služby a výrobky

Kuchyňská hygiena
Dokonalá čistota na všech
úrovních.
Hlavní prioritou v kuchyni

je dokonalá čistota a 

hygiena. Winterhalter

nabízí vhodný produkt 

pro každou oblast  a to od

víceúčelového čisticího 

prostředku přes dezin-

fekční prostředek na mytí

rukou až po prostředek na

ošetření nerezu.

Přednosti produktů

Winterhalter:

• vydatné, vysoce koncent-

rované prostředky

• velmi dobrý čistící účinek

při hospodárné spotřebě

• optimálně sladěné 

produkty

Mycí hygienické 
prostředky na ruce
Mycí a čistící prostředky
na ruce.
Aby se zabránilo opětovné

kontaminaci nádobí

je mytí rukou vč. jejich 

péče důležitou součástí

osobní hygieny ve všech

oblastech zpracování

potravin a gastronomie.

Vzhledem k tomu, že mytí

rukou představuje

zátěž pro kůži, nabízí

Winterhalter mycí a o ruce

pečující prostředky, které

jsou účinné tak, jak je 

potřeba a zároveň šetrné 

k pokožce.

Přednosti produktů

Winterhalter:

• velmi dobrá ochrana

kůže

• rychlá a spolehlivá 

účinnost

• vysoce koncentrované

• dermatologicky 

testováno

Doplňkový sortiment
Výkonní pomocníci
pro každou situaci.
Doplňkové produkty

Winterhalter vyřeší 

veškeré problémy při 

práci s myčkou a nádobím.

Odstraňujete zvláště 

odolné zbytky po kávě, 

čaji nebo škrobu.

Potřebujete provést 

přípravné umytí příborů

nebo zbavit myčku 

vápenných usazenin?

Winterhalter nabízí řešení

pro každý problém.

Přednosti produktů

Winterhalter:

• aktivátor pro zvláště

náročné požadavky

• účinné při používání

• cílené řešení problémů

Perfektní čistota na všech úrovních

Předpokladem pro dosažení mycích výsledků, které odpo-

vídají nejvyšším hygienickým požadavkům je dokonalé 

sladění celého procesu. Odpovídat musí každý detail. 

Firma Winterhalter nabízí řadu doplňkových výrobků, 

služeb a podporu během celého mytí. 

Již před prvním uvedením do provozu začínáme s podrob-

ným plánováním a analýzou požadavků a doprovázíme 

Vás po celou dobu životnosti myčky Winterhalter.



27

Dokumentace
Vše co je třeba vědět pro
odborné použití.
Z důvodu dodržení přísných

předpisů nového evropské-

ho práva o chemických 

látkách (REACH) na zajištění

lepší ochrany lidského 

zdraví a životního

prostředí je nezbytná 

pečlivá písemná dokumen-

tace. To se týká především

použití našich mycích 

prostředků. Podpoříme Vaše

spolupracovníky detailním

zaškolením v oblasti 

správného používání

našich výrobků. Mimoto

Vám díky neustále 

aktualizované

podrobné dokumentaci

sestávající z

• bezpečnostních listů,

• podkladů pro skladování

a přepravu,

• technických dat, atd.

zaručujeme splnění

zákonem požadované 

informační povinnosti.

Dávkovače
Správný mycí prostředek
ve správném množství.
Obecně doporučujeme

naše integrované automa-

tické dávkovače. Jejich

výhoda je, že je přesně

řízeno programátorem

mycího stroje a to z hledis-

ka tvrdosti vody, mytého

nádobí a stupně znečištění.

Správné množství mycího

prostředku zaručuje stálý a

velmi dobrý mycí výsledek

vč. celkové hygieny a sou-

časně eliminuje vícenáklady

z předávkování a zbytečné

zatěžování životního 

prostředí.

Winterhalter nabízí také 

manuální dávkovací

pomůcky – od dávkovačů

mýdla přes výpustné

kohouty až po sudové 

čerpadlo.

Servis
Kvalita a služby ruku v ruce.
Winterhalter Vám od samé-

ho počátku nabízí pečlivé

zaškolení, aby nedošlo 

k chybám při použití. Pomocí

nejmodernějších školicích

programů seznámíme Vaše

spolupracovníky zodpovída-

jící za mytí a hygienu se

všemi relevantními tématy.

Naše celoplošná síť 

kvalifikovaných partnerů

Winterhalter Vám zaručuje

rychlou a profesionální 

podporu přímo na místě.

Tak se můžete v oblasti čis-

toty a hygieny u firmy

Winterhalter vždy a kdykoliv

spolehnout na kompetentní

kontaktní osobu.
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➔
Úprava a analýza vody

MonoMatik 3 DuoMatik 3 TE 15 / TE 20 VE 15 / VE 20
TE 15-Multi / TE 20-Multi

Způsob práce iontová výměna iontová výměna iontová výměna iontová výměna

Kapacita [l-l/min] 20 l/min, možný 30 l/min, možný nepřetržitý kapacita při 10 °dH KH: kap. při 10 °celková 
nepřetržitý odběr měkké odběr měkké vody: TE 15: 14.000 l*2 obsahu soli:

vody až do regenerace: použití do max. 40 °dH TE 20: 18.000 l*2 VE 15: 4 000 l*2

použití do max. 29 °dH celkové tvrdosti*1 TE 15-Multi: 15.400 l*3 VE 20: 5 500 l*2

celkové tvrdosti TE 20-Multi: 19.800 l*3

Vodivost [µS/cm] max. 2 000 max. 2 000 max. 2 000 max. 2 000

Max. celková tvrdost vstupní vody [°dH] záv. na potřebě vody max. 40 – –

Přívodní teplota [°C] max. 50 max. 65 max. 60 max. 60 

Způsob provozu automatický regenerační automatický regenerační měřici a indikačni měřici a indikačni
program řízený pomocí program řízený pomocí zařizeni v zařizeni v

volicího kotouče rozsahu volicího kotouče rozsahu síťovém provozu síťovém provozu
tvrdosti vody a průtokem vody tvrdosti vody a průtokem vody 230 V (volitelně) 230 V (volitelně) 

Rozměry [mm] šiřka 260 šiřka 360 TE 15: vyška 480 / Ø 250 VE 15: vyška 480 / Ø 250
hloubka 505 hloubka 500 TE 20: vyška 595 / Ø 250 VE 20: vyška 595 / Ø 250

vyška 680  vyška 790  TE 15-Multi: 
vyška 495 / Ø 250*4

TE 20-Multi: 
vyška 610 / Ø 250*4

Pro dosažení bezvadných výsledků mytí

Jíme i očima. Proto jsou dokonalé výsledky mytí předpo-

kladem pro přesvědčivou prezentaci jídel a nápojů.

O výsledku mytí rozhoduje vedle technologie mytí, mycích

prostředků a prostředků kuchyňské hygieny také kvalita

vody. Na mytém nádobí mohou v závislosti na kvalitě vody

zůstávat vápenné usazeniny, pruhy a skvrny. Vhodná úprava

vody však zaručuje dosažení bezvadných výsledků mytí.

Demineralizace: 
Částečná deminerali-
zace TE / TE-Multi
Optimalizované výsledky

mytí, využití speciálně v

myčkách sklenic a smíšené-

ho menšího nádobí malých

restaurací a bister, záruka

částečné demineralizace

vody. Neboť touto úpravou

vody se snižuje efektivní

obsah soli ve vodě, což prak-

ticky stoprocentně eliminuje

výskyt povlaku na umytém

nádobí.

Demineralizace:
Úplná deminerali  -
zace VE
Pomocí úplné deminerali-

zace je možné zabránit veš-

kerým usazeninám na

nádobí, příborech a 

sklenicích i při extrémně

tvrdé vodě. Bez časově

náročného leštění je tak

zaručen zářivý lesk bez 

usazenin.

Změkčování: 
MonoMatik 3 
V závislosti na kvalitě vstup-

ní vody je předpokladem

dosažení dobrého mycího

výsledku profesionální

změkčení. MonoMatik 3

zajistí optimální půso bení

mycích a oplachových pro-

středků. Současně chrání

Vaši myčku před vápennými

usazeninami a s nimi 

souvisejícími následnými

škodami.

Změkčování: 
DuoMatik 3
DuoMatik 3 řídí změkčování

přiváděné vody bez proudu.

Tento přístroj je řízen

pomocí průtoku vody. Je

vybaven dvěmi patronami

ke změkčování vody. Jedna

patrona dodává upavenou

vodu, zatímco se druhá

patrona regeneruje. Tím je

zaručena nepřerušená 

úprava vody.

*1 Při hodnotách celková tvrdost 41 – 45 °dH na poptávku
*2 Teoretické hodnoty, které mohou být podle obsahu minerálních látek až o 25% nižší

*3 Příkladový výpočet vč. 10% příměsi např. pro kombinovaný pařák
*4 Průměr resp. hmotnost patrony TE včetně filtrační jednotky
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Regenerace
Úpravny vody se musí pravi-

delně regenerovat a udržo-

vat. Proto nabízíme regene-

rační soli a pryskyřice pro

iontovou výměnu, které

jsou speciálně přizpůsobeny

potřebám zákazníků a

našim úpravnám vody. Tyto

regenerační prostředky jsou

díky své vysoké kapacitě

obzvláště hospodárné. Díky

servisu Winterhalter, který

pro Vás výměnu rád zajistí,

jsou perfektní mycí výsledky

zaručeny.

Rozbor vody
Pro výběr správné úpravy

vody je rozhodující místní

tvrdost vody. Proto nabízí

Winterhalter svým techni-

kům zákaznického servisu 

a odborným obchodním

partnerům výrobky určené

k individuální analýze vody

na místě, jakož i výrobky 

k určení ideální koncentrace

mycího prostředku ve vodě

z nádrže. Jen tak je zaruče-

no optimální vzájemné sla-

dění všech součástí celého

systému, který se skládá ze

strojní techniky, mycího

prostředku a úpravy vody.

Reverzní osmóza:
RoMatik
RoMatik nabízí optimální

řešení úpravy vody při 

nedostačující kvalitě vody,

vysokých nárocích na kvalitu

a zajištění nízkých provozních

nákladů. Z hlediska kvality je

výsledek rovnocenný úplné

demineralizaci, avšak při

výrazně nižších průběžných

provozních nákladech. Tento

aspekt hospodárnosti se

projeví především u přístrojů

v trvalém provozu nebo při

připojení několika myček.

RoMatik XS RoMatik 150 RoMatik 160 RoMatik 210 RoMatik 420

Způsob práce reverzní osmóza reverzní osmóza reverzní osmóza reverzní osmóza reverzní osmóza

výkon permeatu* [l/h] min. 90 150 160 210 420

Vodivost [µS/cm] 1 200 1 500 2 250 2 250 2 250

Max. celková tvrdost vstupní vody [°dH] 35 25 25 10 10

Přívodní teplota [°C] max. +35 max. +25 max. +25 max. +25 max. +25

Způsob provozu 200-240 V, 50-60 Hz, 230 V, 50-60 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

1,5-1,7 A

Celkový příkon [kW] 0,4 0,55 1,4 1,4 1,9

Rozměry

Výška [mm] 469 465 760 760 760

Šířka [mm] 142 225 250 450 450

Montážní hloubka [mm] 580 460 630 630 630

* V závislosti na přívodní teplotě.
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➔
Sortiment košů Winterhalter

Koše na talíře
Otevřený design košů na

talíře zajišťuje maximální

propustnost vody. Řady

resp. prsty upevňují talíře 

v optimální poloze.

Abyste zabránili stínům

ostřikování a překrývání

talířů, měly by se uvnitř

jedné řady nakombinovat

talíře větších průměrů 

s menšími talíři.

Kombinované bistro
koše
Kombinované bistro koše

Winterhalter jsou vhodné

především pro kombinova-

né mytí sklenic, šálků, 

talířů, příborů a drobného

nádobí. Kombinované 

bistro koše jsou dostupné

s různým rozdělením při-

hrádek a poskytují velkou

flexibilitu. Díky rozdílným

vzdálenostem řad lze myté

nádobí bezpečně umístit.

Pro mytí příborů doporuču-

jeme použití košíčků na

příbory.

Koše na příbory a
poháry
Koše na příbory a poháry

Winterhalter mají dno 

s malými otvory.

Pro tyto koše je typické, že

nejsou uvnitř nijak rozděle-

né, a proto je možné je

volně plnit. Winterhalter

doporučuje: Umývejte pří-

bory nastojato v košíčcích,

abyste dosáhli skvělého

výsledku mytí.

Koše na sklenice
Pro optimální mycí výsle-

dek a maximální bezpeč-

nost doporučuje

Winterhalter pro sklenice

drátěné koše potažené

plastem. Ty zaručují nejlep-

ší výsledky mytí a sušení.

Plastové koše jsou ideální

především pro uspořádání

velkého množství nádobí.

Jsou lehké, dají se skládat

na sebe a mají dlouhou

životnost. Hodí se také

jako třídicí a úložný

systém.

Pro koše Winterhalter mluví řada
dobrých důvodů 

Winterhalter nabídne vždy vhodný stroj a k tomu odpoví-

dající koš. Rozmanitý sortiment košů splňuje všechny náro-

ky a vyznačuje se vynikající kvalitou, počínaje funkčním

designem, přes kvalitní materiál, až k pečlivému provedení.

V závislosti na mytém nádobí musí mít koše různé vlast-

nosti, neboť se výrazně podílejí na optimálním výsledku

mytí. Existují například robustní nerezové koše na těžké

kuchyňské nádobí nebo speciální koše na příbory, které

mají dno s velmi malými otvory.

Koše Winterhalter přesvědčí svým důsledným systémem a

vysokou kvalitou – od modulární konstrukce přes otevřený

design košů až k možnému využití pro skladování a 

transport. 

Navíc koše nabízejí možnost optimálního plnění, čímž lze

dosáhnout viditelných úspor a hospodárnosti.
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Koše na plechy a 
podnosy
Koše na plechy a podnosy

Winterhalter se dodávají 

v různých provedeních.

Winterhalter nabízí optimál-

ní řešení, ať už jsou umývá-

ny podnosy nebo GN nádo-

by. Jak prsty, tak i kovové

příčky v těchto koších,

usnadňují optimální nasta-

vení polohy mytého

nádobí. Takto dosažená

šikmá poloha zabraňuje

hromadění vody a přispívá

tak podstatně k dokonalé-

mu výsledku mytí a sušení.

Koše na kuchyňské
nádobí
Koše na kuchyňské nádobí

Winterhalter se vyrábějí

individuálně pro sérii myček

na kuchyňské nádobí

Winterhalter. Díky otevřené

a robustní nerezové kon-

strukci je možné hygienicky

umývat těžké kuchyňské

nádobí (hrnce i jiné nesklad-

né kuchyňské potřeby a

náčiní). Speciální kluzáky

usnadňují zajíždění a vyjíž-

dění košů, zvláště v případě

těžkého nádobí.

Koše na šálky
Koše na šálky Winterhalter

se vyznačují kromě své otev-

řené konstrukce šikmou

polohou dna košů. Proto

oplachová voda optimálně

odtéká a neshromažďuje se

na dně hlubokých šálků. To

zajišťuje optimální výsledek

mytí a sušení. Souvislé řady

bez rozdělení přihrádek

dovolují individuální plnění.

Základní koše
Základní koše Winterhalter

se vyznačují dnem s velkými

otvory a svou propustností

pro vodu zaručují optimální

mycí výsledek. V závislosti

na mytém nádobí se základ-

ní koše mohou kombinovat

s vložkami, které jsou 

k tomu speciálně vyvinuty.

Jsou flexibilně použitelné a

díky různé výšce odpovídají

koše přesně Vašim potře-

bám.


