
CTR

Kompaktowa zmywarka do naczy! z transportem koszowym

WYSOKA WYDAJNO!". CTR





Maszyna, która zapewnia idealn"  
czysto#$ i higien%. Dok&adnie dopa-
sowane do niej akcesoria. Specjalnie 
opracowane #rodki chemiczne.  
Doradztwo i wsparcie osobiste.  
Kompetencje w zakresie planowania  
i oferty szkoleniowe. Monitorowanie, 
raportowanie i serwis. To wszystko  
oferuje Winterhalter.



DU'A UNIWERSALNO()  
 
Oferuje szerok! gam" wariantów maszyn, jest 
dost"pna z maksymalnie trzema zbiornikami i 
posiada modu#y i funkcje z mo$liwo%ci! doinsta-
lowania: CTR opiera si" na systemie modu#owym 
i mo$e by& dok#adnie dopasowana do Pa'stwa 
indywidualnych potrzeb. Tak$e w przypadku 
niewielkiej ilo%ci dost"pnego miejsca.  

BEZPIECZE*STWO HIGIENICZNE  
 
Model CTR konsekwentnie stawia na higien". 
Drzwi obrotowe w zakresie 180° i g#"boko 
t#oczone zbiorniki. Higieniczna grza#ka zbiornika. 
Dodatkowo wst"pnie ustawiony tryb higieniczny: 
Je%li temperatura zbiornika lub bojlera spadnie 
poni$ej warto%ci zadanej, maszyna automatycz-
nie redukuje szybko%& transportu, gwarantuj!c 
tym samym higieniczne mycie. Potwierdza to 
certyfikat higieniczny zgodny z norm! DIN SPEC 
10534. Z CTR jeste% po bezpiecznej stronie. 
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Musi by& kompaktowa, poniewa$ w zmywalni zazwyczaj jest ma#o miejsca. Musi by& szybka,gdy$ ilo%ci 
zmywanych naczy' w godzinach najwi"kszego ruchu s! bardzo du$e. Musi by& modu#owa. W ten 
sposób mo$na j! precyzyjnie dostosowa& do indywidualnych wymaga' i $ycze'. I oczywi%cie powinna 
by& op#acalna w eksploatacji. To, co wydaje si" niemo$liwe, staje si" prawd! w przypadku CTR firmy 
Winterhalter: wysoka wydajno%& p#ukania przy kompaktowych wymiarach. Do 195 koszy na godzin". 
Niskie warto%ci zu$ycia i niskie koszty eksploatacji. Maksymalne bezpiecze'stwo higieniczne – i ogromna 
elastyczno%&. Poniewa$ dzi"ki systemowi modu#owemu, zmywarki CTR mo$na #atwo planowa&, indywi-
dualnie konfigurowa& i doposa$a&. Idealne rozwi!zanie dla 100 do 400 go%ci.

WSZYSTKO MO'LIWE.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA  
 
Wydajny system zmywania. Nowo zaprojektowa-
na i uproszczona konstrukcja maszyny. I skuteczne 
rozwi!zania w zakresie bezpiecze'stwa higie-
nicznego i filtracji: Zmywarka CTR gwarantuje 
pierwszorz"dne rezultaty zmywania nawet przy  
du$ej ilo%ci naczy'.

OSZCZ+DNE I EKONOMICZNE  
 
Du$y plus zmywarki CTR: Pomimo du$ej wydajno-
%ci koszy, zu$ycie wody podczas p#ukania ko'co-
wego zosta#o zredukowane nawet o 50 % – do  
minimum do zaledwie 130 litrów na godzin". 
Umo$liwia to zale$na od pr"dko%ci regulacja 
ilo%ci wody p#ucz!cej. Dzi"ki temu mycie jest 
mo$liwie jak najbardziej ekonomiczne i przyjazne 
dla %rodowiska.
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WYDAJNO() KOSZY  
Du$a wydajno%& koszy przy kompaktowych wymiarach to  
w#a%nie CTR. Przy szybko%ci transportu wynosz!cej do 195  
koszy na godzin" jest w stanie umy& nawet du$e ilo%ci naczy' 
w godzinach najwi"kszego ruchu. Mo$na przy tym #atwo i 
szybko dostosowa& wydajno%& maszyny do aktualnej sytuacji 
wybieraj!c jeden z trzech poziomów pr"dko%ci: szybki, stan-
dardowy i intensywny. Zapisane warto%ci mog! by& ustawiane 
przez serwisanta zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.  
 
SYSTEM ZMYWANIA  
Wysokowydajny system zmywania CTR sk#ada si" z pi"ciu 
ramion myj!cych u góry i czterech ramion myj!cych u do#u. 
Dzi"ki swojemu kszta#towi i geometrii dysz zapewniaj!, $e 
woda jest rozprowadzana po ca#ej powierzchni. System zosta# 
zrównowa$ony w celu osi!gni"cia optymalnego stosunku 
ci%nienia pomi"dzy górnym i dolnym systemem zmywania.  
W ten sposób naczynia zmywane s! bezpiecznie utrzymywane 
w odpowiednim po#o$eniu, co pozwala osi!gn!& maksymaln! 
wydajno%& zmywania.  
 
HIGIENA Z KONCEPCJ,  
Koncepcja zmywarki CTR zapewnia perfekcyjn! higien". Inno-
wacyjn! cech! jest tryb higieniczny: Je%li temperatura zbiornika 
lub bojlera spadnie poni$ej warto%ci zadanej, maszyna auto-
matycznie redukuje szybko%& transportu, zapewniaj!c tym 
samym higieniczne mycie. W razie potrzeby u$ytkownik mo$e 
w ka$dej chwili przej%& do »trybu pr"dko%ci«. W ten sposób 
CTR utrzymuje sta#! pr"dko%& transportow! i zmywa z wybran! 
wydajno%ci! koszy.  
 
Pozosta#e cechy gwarantuj!ce higien": wn"trze maszyny o  
higienicznej konstrukcji i odzysk ciep#a z powietrza wylotowego  
z wbudowanym filtrem t#uszczowym, który mo$na #atwo czy%ci&.  
Dziennik higieny zapewnia dodatkowe bezpiecze'stwo higie-
niczne. Zapisuj! si" w nim wszystkie wa$ne dane eksploatacyjne 
oraz aktualny stan pracy, w tym komunikaty o b#"dach, a tak$e 
mo$na go wywo#ywa& przez system CONNECTED WASH *.  
Wysoki standard higieniczny zmywarki CTR potwierdza certyfi-
kat higieniczny zgodny z norm! DIN SPEC 10534.  
 
CONNECTED WASH *  
Wi"ksze bezpiecze'stwo, wy$sza wydajno%&: CTR mo$na 
po#!czy& za pomoc! CONNECTED WASH z komputerem lub 
urz!dzeniami mobilnymi. Dzi"ki temu uzyskujemy mo$liwo%& 
analizowania i oceny wszystkich wa$nych danych operacyj-
nych. Aby zoptymalizowa& ca#y proces zmywania.  
 
*  Wi"cej na temat dost"pno%ci CONNECTED WASH w ró$nych krajach,  

oferowanych funkcjach i mo$liwo%ciach dowiesz si" z naszej strony internetowej:  

www.connected-wash.com 

SYSTEM MODU-OWY  
CTR opiera si" na systemie po#!czonych modu#ów: Dost"pne 
s! z maksymalnie trzema zbiornikami, z dodatkowymi strefami 
p#ukania wst"pnego i suszenia, z odzyskiem ciep#a z powietrza 
wylotowego lub bez. Wynikiem tego jest du$a liczba ró$nych 
wariantów maszyn. Oznacza to: zmywarka CTR zawsze stanowi  
rozwi!zanie dostosowane do Pa'stwa indywidualnych potrzeb. 
A je%li chc! j! Pa'stwo zmieni& – nie ma problemu. Dzi"ki 
modu#owej konstrukcji mo$na j! w ka$dej chwili doposa$y& w 
dodatkowe modu#y i funkcje. Zestawienie modu#ów i funkcji 
znajduje si" na kolejnych stronach.  
 
KONCEPCJA OBS-UGI  
Zmywarka CTR sprawia, $e zmywanie jest bardzo #atwe.  
Jest wygodna w obs#udze i #atwa do czyszczenia. Zmywarka  
CTR wyposa$ona jest w inteligentny wy%wietlacz dotykowy z 
obs#ug! za pomoc! jednego przycisku, z neutralnym j"zykowo 
interfejsem u$ytkownika, oraz z niewymagaj!cymi wyja%nienia 
piktogramami. Do opró$niania zbiornika mo$na wybiera& ró$ne 
programy. Ka$dy z nich wykorzystuje standardow! pomp" 
odp#ywow!, która chroni u$ytkownika przed kontaktem z wod! 
myj!c! i tym samym zapewnia wi"ksze bezpiecze'stwo pracy. 
Wszystkie ramiona myj!ce i kurtyny mo$na zdj!& indywidualnie  
i w razie potrzeby szybko i #atwo wyczy%ci&. Dzi"ki kodowaniu 
nie mo$na ich pomyli&. 
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STREFA MYCIA WST+PNEGO S  
Strefa mycia wst"pnego S stanowi oszcz"dzaj!ce miejsce 
przed#u$enie strefy g#ównego zmywania i zwi"ksza wydajno%& 
koszy zmywarki CTR. Nie wymaga oddzielnego zbiornika oraz 
w#asnej pompy myj!cej i ma 500 mm szeroko%ci. Dzi"ki jed-
nemu ramieniu myj!cemu na górze i jednemu na dole usuwa 
wi"ksze resztki jedzenia przed g#ównym cyklem zmywania. 
W#asna kaseta sita wychwytuje wi"kszy brud, który mo$na 
wygodnie usun!& i wyczy%ci&. Stref" mycia wst"pnego mo$na 
doposa$y&.  
 
STREFA SUSZENIA  
Chc! Pa'stwo, aby naczynia zmywane w zmywarce CTR by#y 
mo$liwie szybko gotowe do u$ytku? W tym celu zmywarka 
mo$e by& opcjonalnie doposa$ona w strefy suszenia. S! one 
szczególnie zalecane w przypadku niesusz!cych si" naczy'. 
Aby zapewni& elastyczne rozplanowanie pomieszczenia, strefa  
suszenia zmywarki CTR jest dost"pna nie tylko w wersji prostej,  
lecz tak$e w wariancie naro$nym. Dla mniejszych zmywalni i 
ciasnych przestrzeni.  
 
ODZYSK CIEP-A Z POWIETRZA WYLOTOWEGO  
Inteligentne wykorzystanie energii: Zmywarka CTR mo$e by& 
opcjonalnie wyposa$ona w system odzysku ciep#a z powie-
trza wylotowego Energy. Wykorzystuje on energi" ciep#ego 
powietrza wylotowego do wst"pnego nagrzania zimnej wody 
dop#ywowej. Chroni to %rodowisko, zmniejsza zu$ycie energii, 
obni$a koszty eksploatacji, a tak$e odci!$a klimat kuchenny.  
 
SYSTEM FILTRACJI  
Im czystsza jest woda myj!ca, tym mniej wymian wody jest 
wymaganych, a co za tym idzie, tym lepszy jest rezultat zmywa-
nia. Dlatego model CTR jest wyposa$ony w efektywny system 
filtracji: W pierwszym etapie, wi"kszy brud jest wychwytywany 
za pomoc! wyjmowanych sit powierzchniowych w strefie 
g#ównego zmywania. W drugim etapie Mediamat filtruje z 
wody myj!cej najdrobniejsze cz!stki, takie jak osad z kawy.  
Ponadto sito pompy zapewnia ochron" pompy przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. Je%li zmywarka CTR jest wyposa$ona 
w stref" mycia wst"pnego, resztki jedzenia s! wy#apywane 
przez oddzielny i #atwy w czyszczeniu system sit znajduj!cy  
si" przed stref! g#ównego zmywania.  
 
NAPE-NIANIE I OPRÓ'NIANIE  
Zmywarka CTR jest wyposa$ona w kilka programów nape#niania 
i opró$niania zbiorników. Szybkie uruchamianie: maszyna jest 
nape#niona ju$ po ok. 8 minutach (w zale$no%ci od lokalnych 
warunków) i wkrótce potem gotowa do pracy. Indywidualna 
wymiana wody: W zale$no%ci od zanieczyszczenia i dost"pnego 
czasu, cz"%ciowa lub ca#kowita regeneracja wody w zbiorniku 
mo$e by& przeprowadzona za pomoc! programu wymiany 
wody w zbiorniku. Szybkie opró$nianie: Oprócz regularnego 
programu opró$niania, istnieje równie$ program, który wypom-
powuje ca#! wod" ze zbiornika w zaledwie pi"& minut.  
 

STREFA MYCIA WST+PNEGO M  
Dla lepszego rezultatu zmywania i znacznego zwi"kszenia  
wydajno%ci koszy: Strefa mycia wst"pnego M jest wyposa$ona 
we w#asny, g#"boko t#oczony zbiornik, podwójny system zmy-
wania u góry i na dole oraz w#asn! pomp". Jej szeroko%& to 
800 mm. Dwucz"%ciowy system sit filtruje reszki jedzenia i za-
pobiega przedostawaniu si" ich do strefy g#ównego zmywania. 
Kolejna zaleta. Dzi"ki wykorzystaniu energii ze strefy g#ównego 
zmywania, zmywarka podgrzewa naczynia bez dodatkowych 
kosztów – a tym samym stabilizuje poziom temperatury w ca-
#ym procesie zmywania. Oddzielne drzwi zapewniaj! wygodn! 
obs#ug" i ergonomiczne czyszczenie. Stref" mycia wst"pnego 
M mo$na doposa$y&.  
 
STEROWANA ZMYWANYMI NACZYNIAMI  
AKTYWACJA STREFY MYCIA  
Ekonomiczna cecha zmywarki CTR. Strefy mycia wst"pnego, 
mycia g#ównego i p#ukania ko'cowego s! aktywowane przez 
sterowanie maszyny tylko wtedy, gdy rzeczywi%cie s! potrzeb-
ne – innymi s#owy, gdy naczynia znajduj! si" w danej strefie. 
Cz"%ciowe wykorzystanie maszyny oszcz"dza zasoby i obni$a 
koszty eksploatacji. Poniewa$ woda, pr!d, %rodek myj!cy i 
nab#yszczacz s! stosowane w rozs!dny i oszcz"dny sposób.  
 
ZALE'NA OD PR+DKO(CI  
ILO() WODY P-UCZ,CEJ  
W celu znacznego zmniejszenia zu$ycia wody i kosztów  
eksploatacji: Zmywarka CTR automatycznie dostosowuje  
ilo%& wody p#ucz!cej do aktualnej szybko%ci transportu.  
Zgodnie z zapotrzebowaniem od ekonomicznych 130 litrów  
na godzin" do maksymalnie 260 litrów na godzin". Dodat-
kowo dzi"ki indywidualnemu ustawieniu mo$na okre%li&, 
czy proces zmywania ma na celu uzyskanie jak najwi"kszych 
oszcz"dno%ci energii czy te$ wysokiej wydajno%ci koszy.

8  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



Lista pozosta#ych cech modelu CTR znajduje si" na 
naszej stronie internetowej pod adresem:  
 
>> www.winterhalter.pl/ctr
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STREFA MYCIA WST+PNEGO S 
D#ugo%& strefy: 500 mm.  
Przed#u$enie strefy g#ównego zmywania. 
Przede wszystkim zwi"ksza  
wydajno%& koszy.  
Mo$liwo%& doposa$enia.

STREFA MYCIA WST+PNEGO M 
D#ugo%& strefy: 800 mm.  
Zapobiega przedostawaniu si" brudu  
do strefy g#ównego zmywania.  
Zwi"ksza wydajno%& koszy.  
Poprawia rezultat zmywania  
i zmniejsza zu$ycie energii.  
Mo$liwo%& doposa$enia.

STREFA G-ÓWNEGO ZMYWANIA 
Pojedyncze p#ukanie CTR M 
D#ugo%& strefy: 1400 mm. 
Podwójne p#ukanie CTR L 
D#ugo%& strefy: 1600 mm. 

POJEDYNCZE 
P-UKANIE

PODWÓJNE 
P-UKANIE

MODU!Y  
ZMYWARKI CTR
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Co trzeba zrobi&, aby opracowa& zmywark" z transportem ta%mowym i koszowym, która oferuje wi"cej mo$liwo%ci? Pytanie to 
zapocz!tkowa#o stworzenie zmywarki CTR. Nasi in$ynierowie odeszli od koncepcji typowej maszyny statycznej i zaprojektowali 
zmywark" CTR jako elastyczny system. Z kompaktow! i wydajn! maszyn! w centrum oraz ró$nymi modu#ami, za pomoc! których 
maszyna mo$e by& dok#adnie dopasowana do wymaga' klienta. Obszar zastosowania zmywarki CTR jest dzi"ki temu bardzo 
szeroki i obejmuje restauracje, sto#ówki i domy spokojnej staro%ci, a$ po miejsca obs#ugi podró$nych. Rezultat jest zawsze taki 
sam: zmywarka do naczy' z transportem koszowym dostosowana do potrzeb klientów. 

STREFA SUSZENIA 
D#ugo%& strefy: 700 mm.  
Strefa suszenia w wykonaniu prostym. 
Dzi"ki temu czyszczone naczynia s! 
szybko gotowe do ponownego u$ycia.  
Mo$liwo%& doposa$enia. 

NARO'NA STREFA SUSZENIA 
D#ugo%& strefy: 795 mm.  
Naro$na strefa suszenia  
(k!t 90° lub 180°).  
Dla mniejszych zmywalni  
i ciasnych przestrzeni.  
Mo$liwo%& doposa$enia.

ODZYSK CIEP-A Z 
POWIETRZA WYLOTOWEGO 
Odzysk ciep#a z powietrza  
wylotowego System Energy dla 
optymalnego wykorzystania energii. 
Poprawia klimat pomieszczenia  
i obni$a koszty eksploatacji.  
Mo$liwo%& doposa$enia.
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W lokalu gastronomicznym zmywalnia nie znajduje si" raczej w centrum zainteresowania, chocia$ odgrywa kluczow! rol". Tylko je%li tutaj wszystko  
przebiega perfekcyjnie, mo$e funkcjonowa& ca#a kuchnia i gastronomia. Tym wa$niejsze jest profesjonalne zaplanowanie procesu zmywania i urz!dze' 
zmywaj!cych od samego pocz!tku z pomoc! kompetentnego partnera. 

PROFESJONALNIE ZAPLANOWANE. CZYSTE ROZWI,ZANIE. 

ERGONOMIA 
Wst"pne sortowanie brudnych naczy' 
cz"sto staje si" punktem krytycznym. 
Rozwi!zanie: Profesjonalnie zaplanowane 
i ergonomicznie zaprojektowane miejsce 
pracy zapewniaj!ce szybk! dost"pno%&  
w celu p#ynnej i szybkiej pracy.

KLIMAT POMIESZCZENIA 
Przyjemne temperatury pomieszczenia i 
zmniejszona wilgotno%& powietrza. Modu#y 
takie jak system odzysku ciep#a z powietrza 
wylotowego Energy tworz! zrównowa$ony 
klimat w pomieszczeniu. Mo$liwo%& dopo-
sa$enia czyni proces planowania jeszcze 
bardziej elastycznym. 

WYDAJNO()  
Jeden z najwa$niejszych tematów przy  
planowaniu zmywalni: efektywno%& i 
oszcz"dno%&. Dobrze, je%li maszyna z  
inteligentnym systemem sterowania  
zapewnia redukcj" kosztów eksploatacji  
do minimum.  

-ATWO() U'YCIA  
To równie$ wyró$nia dobre planowanie 
kuchni: kiedy pracownicy ch"tnie obs#uguj! 
zmywark". Drzwi obrotowe w zakresie 180° 
zapewniaj! na przyk#ad #atwy dost"p do 
wn"trza i u#atwiaj! czyszczenie.

HIGIENA 
Oddzielenie obszarów »czystych« i  
»brudnych« jest cz"sto wyzwaniem.  
Elastyczne systemy zmywarek, takie  
jak CTR umo$liwiaj! szeroki wybór  
wariantów planowania i instalacji  
oraz zapewniaj! niezb"dn! higien". 

KOMPAKTOWE WYMIARY
Kompaktowe wymiary i koncepcja z  
ró$nymi modu#ami u#atwiaj! planowa-
nie kuchni I umo$liwiaj! rozwi!zanie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
nawet w przypadku skomplikowanych 
warunków przestrzennych.
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PRZEP-YW PRACY  
Z CTR do efektywnego procesu zmywania: 
od zwrotu zabrudzonych naczy' do po-
nownego przygotowania czystych naczy'. 
Doskonale skoordynowane procesy robocze 
zaskakuj! pracowników i go%ci. 

Doskona#a zmywalnia: z technologi! zmywania dostosowan! do potrzeb klienta i efek-
tywnym procesem zmywania. To jest cel profesjonalnego zaplanowania zmywalni. Dlatego 
te$ robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspiera& naszych klientów i partnerów w 
fazie planowania w najlepszy mo$liwy sposób: ca#ym naszym know-how jako globalnego 
specjalisty w dziedzinie zmywarek, kompetentnym doradztwem technicznym, potencjal-
nymi oszcz"dno%ciami i cyfrowymi mo$liwo%ciami optymalizacji procesów, nowoczesn! i 
wysokiej jako%ci technologi! zmywania naczy', jak CTR: kompaktow! i wydajn! zmywark! 
do naczy' z transportem koszowym, któr! mo$na precyzyjnie dostosowa& do indywidual-
nych potrzeb klienta. I oczywi%cie wszystkim tym, co u#atwia prac" ekspertów w zakresie 
planowania specjalistycznego: od BIM do narz"dzi 3D. W ten sposób projekt od pocz!tku 
rozpoczyna si" w najlepszych warunkach. I wszyscy s! zadowoleni: klient, specjalista ds. 
planowania i my – Winterhalter.

TYPOWA SYTUACJA, W KTÓREJ  
WYGRYWAJ, WSZYSCY. 
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KOSZE DO ZMYWANIA  
 
S! idealnie dopasowane do naczy' szklanych, tac, naczy' i sztu&ców. Dzi"ki swojej 
funkcjonalnej konstrukcji dok#adnie dopasuj! si" do zmywanych naczy', chroni! je  
i zapobiegaj! uszkodzeniom. Zapewniaj! idealn! cyrkulacj" wody i powietrza oraz  
szybkie suszenie. I oczywi%cie u#atwiaj! obs#ug" i transport naczy'.  
 
Kosze do zmywania maj! decyduj!cy wp#yw na jako%& rezultatu zmywania i wysoko%& 
kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Pa'stwu, który transport koszowy b"dzie optymalny 
dla Pa'stwa wymaga'. Aby ostatecznie uzyska& jak najlepsze rozwi!zanie.

(RODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA  
 
Zazwyczaj znajduj! si" na dalszym planie. Cz"sto s! niedoceniane. Maj! jednak decyduj!cy 
wp#yw na rezultat zmywania: %rodki chemiczne do zmywania. Z tego wzgl"du stanowi! 
istotny element ca#ego systemu Winterhalter.  
 
Dlatego ju$ wiele lat temu w naszej siedzibie g#ównej w Meckenbeuren stworzyli%my dzia#  
bada' z w#asnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia 
asortymentu wysoce skutecznych produktów myj!cych i higienicznych. S! one precyzyjnie 
dopasowane do ró$nych rodzajów naczy' zmywanych i rodzajów zabrudze', s! ekono-
miczne w u$yciu i idealnie do siebie dopasowane w ramach asortymentu. Dzi"ki temu 
wzajemnie si" uzupe#niaj! i razem zapewniaj! doskona#y rezultat zmywania i suszenia.

&]\VWRĞü�L�KLJLHQD��.DĪG\�]�QDV]\FK�SURGXNWyZ�SU]\F]\QLD�VLĊ�GR�WHJR�� 
$�JG\�ZVSyáSUDFXMą�]H�VREą��UH]XOWDW�]P\ZDQLD�MHVW�]QDNRPLW\��:LWDP\� 
Z�NRPSOHWQ\P�V\VWHPLH�:LQWHUKDOWHU�
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Intensive Oxi-detergent

B 200 S
Universalklarspüler
All-purpose rinse aid



AKCESORIA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
 
Produkt najwy.szej klasy. Technologia zmywania firmy Winterhalter oznacza rezultaty zmywania na najwy$szym poziomie.  
Jednak jako %wiatowy specjalista w dziedzinie zmywarek do naczy' chcemy wspi!& si" na jeszcze wy$szy poziom. Chcemy  
oferowa& naszym klientom nie tylko najlepsze rezultaty zmywania ale tak$e, aby ca#y proces zmywania by# jak najbardziej  
efektywny. Oryginalne akcesoria firmy Winterhalter stwarzaj! ku temu warunki.  
 
Rozwi"zanie: urz"dzenie dostosowane do potrzeb. Technologia zmywania staje si" doskona#ym rozwi!zaniem tylko wtedy,  
gdy jest precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymaga', do sytuacji przestrzennej i personalnej, mo$liwo%ci, specjalnych 
wymaga' i $ycze'. Winterhalter opracowa# w tym celu asortyment ró$nych mebli do zmywarek do naczy'. Sto#y dostawcze i 
odbiorcze naczy' w wersji prostej lub naro$nej. Mechaniczne i elektryczne przeno%niki naro$ne, pod k!tem 90° i 180°. Stacje 
zdejmowania i sortowania, strefy suszenia, przeno%niki rolkowe i rega#y na kosze. Wynikiem tego jest szeroki zakres mo$liwo%ci 
instalacji i konfiguracji: do elastycznego planowania pomieszcze'. A dla Pa'stwa optymalny proces zmywania.  
 
Co mo.emy dla Pa!stwa zrobi$? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl

UZDATNIANIE WODY  
 
Osady. Smugi. Plamy. Stanowi! one zmor" w zmywalni i s! naturalnym wrogiem ka$dego 
pracownika gastronomii. Poniewa$ przynosz! niezadowalaj!cy rezultat zmywania. Wapie' 
pogarsza dzia#anie %rodków myj!cych i nab#yszczaczy i powoduje trwa#e uszkodzenia 
maszyny. Problemem jest jako%& wody – rozwi!zaniem profesjonalne uzdatnianie wody.  
 
Winterhalter oferuje zmi"kczacz DuoMatik 3 specjalnie do wysokowydajnych maszyn, 
takich jak CTR: DuoMatik 3 to zewn"trzne urz!dzenie, które nie wymaga zasilania elek-
trycznego, lecz mechanicznie zapewnia stale dobr! jako%& wody – bez przerw na regenera-
cj", poniewa$ dzia#a na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wk#adów jonowymiennych. 
Je%li Pa'stwa wymagania wzgl"dem jako%ci wody s! jeszcze wy$sze to oferujemy kom-
paktowe urz!dzenie do odwróconej osmozy RoMatik 420. Przy du$ym zapotrzebowaniu 
w wod" uzyskuje odsolenie wynosz!ce niemal$e 100 %. Rezultatem s! doskonale czyste 
naczynia bez konieczno%ci polerowania.
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PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER  
 
Wszystko rozpocz"#o si" w roku 1947: Karl Winterhalter 
za#o$y# w Friedrichshafen swoj! w#asn! firm". Najpierw 
zajmowa# si" projektowaniem wyposa$enia domowego. 
W krótkim czasie wyspecjalizowa# si" i w 1957 roku 
zaprezentowa# pierwszy model zmywarki przemys#owej 
Winterhalter pod nazw! GS 60. To zapocz!tkowa#o 
jego obecn! dzia#alno%&. Od tamtego czasu przed-
si"biorstwo d!$y zawsze do jednego celu: uzyskania 
idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych 
procesów zmywania. Dzi"ki temu holistycznemu po-
dej%ciu Winterhalter rozwin!# si" od dostawcy maszyn 
do przedsi"biorstwa oferuj!cego kompletne techniki 
zmywania, jakim jest dzisiaj.

PRACOWNIKÓW NA CA-YM (WIECIE  
 
Wysokie wymagania jako%ciowe. Pracowito%&. Ciekawo%& i ambicja. 
To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzi"ki którym 
rozwin"li%my si" z ma#ego przedsi"biorstwa rodzinnego w Szwabii do 
globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddzia#ów na ca#ym %wiecie  
i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jeste%my dumni  
z tego, czego dokonali%my. Jeste%my dumni z ka$dego naszego pra-
cownika, który si" do tego przyczyni#. Korzystaj!c z okazji pragniemy 
oficjalnie podzi"kowa&!

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA  
 
Wcze%niej wystarczy#o wstawi& klientowi now! zmywark" do kuchni,  
przywo$!c j! na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej 
techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na 
miejscu oraz do specjalnych wymaga' i $ycze' klienta. Takie rozwi!-
zanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy 
wizualizacje planowania przestrzennego za pomoc! nowoczesnego 
oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantowa& dopasowany  
do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.

ª3URGXNW\��GRUDG]WZR��VHUZLV�±�Z�
¿UPLH�:LQWHUKDOWHU�WR�WU]\�]PLHQ-
QH��NWyUH�LGHDOQLH�]H�VREą�ZVSyá-
SUDFXMą�L�]DSHZQLDMą�QDV]\P�
NOLHQWRP�JZDUDQFMĊ�SRVLDGDQLD�
RGSRZLHGQLHJR�SDUWQHUD�Z�SU]\-
SDGNX�ZV]HONLFK�S\WDĔ�]ZLą]DQ\FK�
]�SURFHVHP�]P\ZDQLD�©

Lokalnie. Przysz#o%ciowo. Rodzinnie. Kultura i warto%& naszej rodziny przez trzy 
pokolenia kszta#towa#y przedsi"biorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracow-
nikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne my%lenie z uwzgl"dnieniem 
przysz#ych pokole'. Osobiste przej"cie odpowiedzialno%ci – wszystko to s! 
cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jeste%my dumni z naszego rodzinne-
go przedsi"biorstwa i cieszymy si" mog!c rozwija& je bardziej ka$dego dnia.

ª:\MąWNRZR�FHQLP\� 
ZDUWRĞFL�URG]LQQH�©

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Ralph Winterhalter
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W-ASNE LABORATORIUM OPRACOWUJ,CE LEPSZE (RODKI CHEMICZNE DO 
ZMYWANIA  
 
Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polega& na produktach innych producentów? 
Odpowied) na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z ni! narodzi# si" pomys# stworzenia 
w#asnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury  
oryginalnych %rodków chemicznych Winterhalter: od %rodków myj!cych przez nab#yszczacze a$  
po produkty higieniczne. 

NASZA AKADEMIA WIEDZY  
O ZMYWANIU  
 
Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni 
szkoleniowych na ca#ym %wiecie: w ramach 
naszego programu szkoleniowego przekazujemy 
nasz! wiedz" i nasze do%wiadczenie w zakresie 
mycia. Naszym w#asnym pracownikom i naszym 
wyspecjalizowanym partnerom handlowym  
i serwisowym. Nasz cel: ka$dy klient firmy  
Winterhalter powinien w ka$dej sytuacji uzyska& 
kompetentne doradztwo i fachow! obs#ug". Czy 
to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas 
instalacji zmywarki czy te$ podczas przepro-
wa-dzania prac konserwacyjnych i serwisowych. 

'REU]H�ZLHG]LHü� 
 
Jako specjali%ci w dziedzinie zmywania w Winterhalter 
stawiamy sobie wysoko poprzeczk": chcemy nie tylko 
zadowoli& klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich 
aktywnie wspiera& i przez to zyska& w d#u$szej perspek-
tywie. Serwis odgrywa przy tym wa$n! rol": nasza sie& 
o szerokim zasi"gu gwarantuje szybkie i profesjonalne 
wsparcie na miejscu. Na ca#ym %wiecie.  
 
My i nasi serwisanci jeste%my do dyspozycji, gdy nas 
potrzebujesz. W Winterhalter mo$esz zawsze na nas 
polega&!

Jakie mo$liwo%ci oferuj! nam nowe technologie? Jak zmienia si" nasze spo#ecze'stwo  
i %wiat pracy? Jakie trendy i nowe rozwi!zania wp#yn! na przemys#owe zmywanie  
w przysz#o%ci? Wszystkie te pytania s! dla nas bardzo interesuj!ce i dlatego ju$ dzi% 
pracujemy nad tym, co przyniesie przysz#o%& zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz 
z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwi!zania tych problemów. Aktualnym 
tego przyk#adem 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 jako%ci: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii s! na 
ca#ym %wiecie uwa$ane za artyku#y o najwy$szej jako%ci i absolutnej 
niezawodno%ci. S#yn! one z my%li in$ynierskiej, pomys#owo%ci i precyzji. 
Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endin-
gen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwi!zania zapewniaj!ce 
najwy$szy poziom czysto%ci i higieny. To zapewnienie towarzyszy ka$dej 
zmywarce, która opuszcza nasz zak#ad.

ª'R�]REDF]HQLD�©� 
 
Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu w#a%cicielowi 
cz"sto przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko my%l! 
o starzej!cych si" urz!dzeniach. My robimy to cz"%ciej. Nasze 
maszyny maj! konstrukcj" modu#ow!, dzi"ki czemu b"d!  
#atwe w demonta$u, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy 
ilo%& materia#ów, stawiamy na standaryzowane materia#y i 
znakujemy cz"%ci z tworzyw sztucznych w celu #atwiejszego 
recyklingu. Dzi"ki tym i wielu innym dzia#aniom zmywarki 
Winterhalter osi!gaj! wyj!tkowo wysoki poziom zdolno%ci  
do recyklingu.
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20  PRZYK(ADY KONFIGURACJI 

Idealnie dopasowana do ka$dego pomieszczenia: ró$norodne mo$liwo%ci instalacji i konfiguracji zmywarki CTR oferuj! odpowiednie rozwi!zanie  
dla ka$dej zmywalni. 

PRZYK-AD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M

Hotel, restauracja, zak&ad zbiorowego .ywienia  
z obs&ug" 100 – 200 go#ci  

– Wydajno%&: do 120 koszy na godzin" 
– D#ugo%&/g#"boko%& ca#kowita: 3800 mm / 815 mm 
–  Strefa za#adunku: stó# dostawczy ze zlewem i wahad#owym  

natryskiem w"$em, miejsce na dwa kosze
–  Strefa odbioru: wyj%ciowy podajnik wa#kowy,  

miejsce na dwa kosze

PRZYK-AD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M-M Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zak&ad zbiorowego .ywienia  
z obs&ug" 100 – 200 go#ci  
 
– Wydajno%&: do 120 koszy na godzin"  
– D#ugo%&/g#"boko%& ca#kowita: 4100 mm / 1550 mm  
–  Strefa za#adunku: stó# dostawczy ze zlewem i wahad#owym  

 natryskiem w"$em, miejsce na dwa kosze
–  Strefa odbioru: elektryczny wyj%ciowy podajnik naro$ny 180°, 

obrotowy wyj%ciowy podajnik wa#kowy,  
miejsce na dwa kosze

PRZYK-ADY KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR 
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PRZYK-AD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR SL Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zak&ad zbiorowego .ywienia  
z obs&ug" 150 – 300 go#ci  

– Wydajno%&: do 160 koszy na godzin"  
– D#ugo%&/g#"boko%& ca#kowita: 3800 mm / 2100 mm  
–  Strefa za#adunku: Stó# dostawczy ze zlewem i wahad#owym  

natryskiem w"$em, miejsce na dwa kosze,  
mechaniczny dostawczy przeno%nik naro$ny 90°

–  Strefa odbioru: mechaniczny wyj%ciowy podajnik naro$ny 90°, 
wyj%ciowy podajnik wa#kowy,  
miejsce na dwa kosze

PRZYK-AD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR ML-M Z SYSTEMEM ENERGY

Hotel, restauracja, zak&ad zbiorowego .ywienia  
z obs&ug" 200 – 400 go#ci  
  
– Wydajno%&: do 195 koszy na godzin"  
– D#ugo%&/g#"boko%& ca#kowita: 4000 mm / 3150 mm  
–  Strefa za#adunku: stacja zdejmowania i sortowania,  

stó# dostawczy ze zlewem i wahad#owym natryskiem w"$em, 
miejsce na dwa kosze, wci"cie naro$ne 90°

–  Strefa odbioru: mechaniczny wyj%ciowy podajnik  
naro$ny 90° dolna naro$nikowa strefa suszenia,  
wyj%ciowy podajnik wa#kowy,  
miejsce na dwa kosze



DANE TECHNICZNE ZMYWARKI CTR

Strefa mycia 
wst"pnego S

Energy Okr!g#y reduktor do 
odprowadzenia pary

Strefy g#ównego  
zmywania M / L

Naro$na strefa  
suszenia M (90°/180°)

Strefa  
suszenia M

Strefa mycia 
wst"pnego M
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Dane ogólne CTR M
Pojedyncze p#ukanie

CTR L
Podwójne p#ukanie 

Pojemno%& zbiornika l 75 83

Wymiary koszy mm 500 x 500

Wewn"trzna wysoko%& wej%cia do komory zmywarki mm 450

Szeroko%& kana#u mm 510

Wysoko%& robocza mm 900

Pompa myj!ca kW 2,2

Emisja ha#asu dB(A) < 70

Zabezpieczenie przed pryskaniem IPX5

Maks. temperatura wody dop#ywowej ºC 60 (Energy: 20)

Wymagane ci%nienie przep#ywu wody przy opcji z bojlerem ci%nieniowym bar / kPA 1,5 – 6,0 / 150 – 600

Temperatura zbiornika °C 55 – 65

Temperatura wody do p#ukania 85

Masa (netto / brutto) – opcje CTR M
Pojedyncze p#ukanie

CTR L
Podwójne p#ukanie 

Prosta strefa suszenia kg 61 / 109 

Naro$na strefa suszenia kg 110 / 158

Energy kg 38 / 40

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

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

*rednia ilo%& wody do p#ukania *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 niewi!$!ca. Rzeczywista ilo%& wody do p#ukania mo$e si" zmienia& w zale$no%ci od warunków zamontowania. 

*2 Modu#y te mog! by& zainstalowane dodatkowo.

WYPOSA'ENIE DODATKOWE  
 
– Odzysk ciep#a z powietrza wylotowego Energy *2  
– Wybór kierunku transportu: od lewej do prawej / od prawej do lewej  
– Wysoko%& robocza: 850 mm, 950 mm *2  
– Cokó#  
– Strefa mycia wst"pnego S *2  
– Strefa mycia wst"pnego M *2  
– Prosta strefa suszenia *2  
– Naro$nikowa strefa suszenia *2  
– Adapter powietrza wylotowego (tylko strona odp#ywu) *2  
– Wy#!cznik awaryjny *2  
– Dwukrotne pukanie  
– Wzmocnione podgrzewanie bojlera przy pod#!czeniu zimnej wody *2
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