
MT

Wszechstronna. Wydajna. Dostosowana do potrzeb zmywarka do naczy! z  
transportem ta"mowym lub koszowym. Dla zapewnienia wysokiej wydajno"ci  
zmywania naczy!. Oszcz#dna i niezawodna.

I WSZYSTKO GRA.MT





Maszyna, która zapewnia idealn$  
czysto"% i higien#. Idealnie dopasowane 
akcesoria. Specjalnie opracowane "rodki 
chemiczne. Doradztwo. Oferty szkole!. 
Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



ELASTYCZNY SYSTEM  
 
Zmywarki do naczy! z transportem ta"mowym 
lub koszowym to maszyny o konstrukcji  
modu#owej. Z ró$nymi wariantami wyposa$enia 
i wieloma mo$liwo"ciami monta$u. Seria MT to 
elastyczny system, przemy"lany, dopracowany  
i wielokrotnie sprawdzony w praktyce.

ROZWI&ZANIE NA MIAR' POTRZEB 
 
Ka$da kuchnia gastronomiczna jest inna. Uk#ad 
pomieszcze!, rodzaj naczy! i procesy zmywania  
musz% spe#nia& indywidualne wymagania 
klientów. Dlatego zmywarka z transportem 
ta"mowym lub koszowym firmy Winterhalter 
zawsze stanowi rozwi%zanie przy szczegó#owym 
planowaniu: nasi specjali"ci skonfiguruj% dla 
Pa!stwa idealn% zmywark' serii MT.

OSZCZ'DNA I EKONOMICZNA 
 
Seria MT posiada wbudowan% funkcj%  
oszcz'dzania. Opracowana i zoptymalizowana 
strefa p#ukania w zmywarkach serii MT pozwoli#a 
na zredukowanie zu$ycia wody do minimum.  
Przyjemnym efektem ubocznym jest spadek 
zu$ycia energii i "rodków chemicznych.
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Du$y ruch. Masa go"ci. Du$a ilo"& naczy!. To zadanie dla serii MT. Wydajne zmywarki z transportem 
ta"mowym lub koszowym rzetelnie wykonuj% swoj% prac'. Niezale$nie od warunków. Wszystko  
gra. S% #atwe w obs#udze i oszcz'dne w eksploatacji. O modu#owej konstrukcji i z mo$liwo"ci%  
indywidualnej konfiguracji. Stworzone specjalnie dla Ciebie. Maszyny, na których mo$esz polega&  
i które daj% poczucie bezpiecze!stwa.

BEZ EKSPERYMENTÓW.

PRZYJAZNE W OBS(UDZE 
 
Drzwi obrotowe w zakresie 180 stopni. Otwieranie 
i zamykanie jednym palcem bez trudu. Ekran 
dotykowy z piktogramami neutralnymi j'zykowo. 
Intuicyjny wybór programów. Typowe cechy MT: 
przemy"lane szczegó#y sprawiaj%, $e obs#uga 
jest #atwa, bezpieczna i komfortowa jak to tylko 
mo$liwe.

MAKSYMALNA CZYSTO)* I HIGIENA 
 
Zaprojektowana zgodnie z najwy$szymi  
standardami higieny. Seria MT spe#nia wszystkie 
wytyczne i przepisy normy DIN. Je"li potrzebne s% 
specjalne wymagania, mo$na zmywa& w jeszcze 
wy$szej temperaturze dzi'ki zastosowaniu  
opcjonalnej funkcji HighTemp. Dzi'ki temu s% 
Pa!stwo przygotowani na wszystkie sytuacje.

MTF    ZMYWARKA Z TRANSPORTEM 
TA)MOWYM  
 
Idealnie sprawdza si' w sto#ówkach, klinikach i 
du$ych kantynach, gdzie idealnie czyste naczynia 
musz% by& zawsze na czas. I domach opieki.

MTR    TRANSPORT KOSZOWY 
 
Do zmywania ró$nego rodzaju naczy! przez ca#y 
dzie! np. W hotelach, restauracjach, zajazdach, 
ma#ych kantynach i domach opieki.
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Lista pozosta#ych cech serii MT znajduje si' na 
naszej stronie internetowej pod adresem: 
 
>> www.winterhalter.pl/mtr  
>> www.winterhalter.pl/mtf 
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HIGIENA Z KONCEPCJ& 
(atwe do czyszczenia drzwi oraz g#adkie elementy wn'trza i 
"cianki tylne. G#'bokie zbiorniki bez naro$ników i kraw'dzi. 
Do tego system powietrza wylotowego z filtrem t#uszczowym. 
System czyszczenia z wymiennikiem ciep#a. Automatyczny 
program samoczyszczenia urz%dzenia z dyszami czyszcz%cymi 
sufit. Seria MT jest konsekwentnie i szczegó#owo zaprojek-
towana pod k%tem maksymalnej higieny. Aby zapewni& Ci 
mo$liwie jak najwi'kszy poziom bezpiecze!stwa. 
 
ODZYSK CIEP(A Z POWIETRZA WYLOTOWEGO 
Inteligentne wykorzystanie energii. Seria MT mo$e by&  
opcjonalnie wyposa$ona w odzysk ciep#a Energy. Uk#ad ten 
wykorzystuje energi' ciep#ego powietrza wylotowego do  
podgrzania zimnej wody dop#ywaj%cej do maszyny. Dzi'ki 
temu wyra)nie zmniejszy si' zu$ycie energii oraz koszty  
pracy. Jeszcze bardziej wydajna b'dzie opcja pompy ciep#a  
ClimatePlus *, dzi'ki której nast'puje dodatkowa redukcja 
wilgoci i temperatury powietrza wylotowego. 
 
KONSTRUKCJA DWU)CIENNA 
Seria MT charakteryzuje si' wysokiej jako"ci konstrukcj% i 
wykonaniem. Ca#a konstrukcja maszyny posiada dwu"cienn% 
izolacj'. Urz%dzenie to pokazuje swoje mo$liwo"ci dopiero w 
po#%czeniu z zamkni't% p#yt% pod#ogow%. Wówczas obni$aj%cy 
koszty efekt izolacji cieplnej jest lepszy, a ha#asy wydobywaj%ce 
si' z maszyny s% znacznie zredukowane. 
 
STEROWANA NACZYNIAMI AKTYWACJA STREF 
Kolejna innowacyjna funkcja serii MT: Poszczególne strefy: 
mycia wst'pnego, mycia g#ównego i p#ukania s% aktywowane 
dopiero wtedy, gdy rzeczywi"cie s% potrzebne – innymi s#owy, 
gdy naczynia znajduj% si' w danej strefie. Chroni to zasoby  
naturalne i obni$a koszty eksploatacyjne, poniewa$ woda, 
pr%d, "rodek myj%cy i nab#yszczacz s% stosowane w rozs%dny  
i oszcz'dny sposób. 
 
SPRAWDZONY SYSTEM FILTRACJI
System filtracji Winterhalter stosowany jest we wszystkich 
naszych zmywarkach i utrzymuje w czystym stanie roztwór 
#ugu myj%cego. System ten stanowi%: sito powierzchniowe w 
ka$dym zbiorniku mycia wst'pnego i g#ównego, sito pompy  
i 3 mediamaty w strefie p#ukania. Tylko za pomoc% si#y 
od"rodkowej mediamaty filtruj% wod' do p#ukania z najdrob-
niejszych cz%steczek takich jak osad z kawy. Prosty sposób, 
lecz efektywny.

* Fluorowane gazy cieplarnie w hermetycznie zamkni'tych urz%dzeniach zawieraj%; czynnik ch#odniczy R134a, 2,19 kg, 3,1 t ekwiwalentu CO2; Wspo#czynnik ocieplenia globalnego 1430.
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»W naszej kantynie potrzebujemy tylko zmywarki, 
NWyUD��NWyUD�LGHDOQLH�GRSDVXMH�VLĊ�GR�QDV]\FK� 
ZDUXQNyZ��=QDOHĨOLĞP\�Mą��-HVW�WR�PRGHO�07�© 
 
Birgit Kaiser, KIEROWNIK DS. CATERINGU, 
KANTYNA ZAK(ADOWA FIRMY EBZ | RAVENSBURG
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TRANSPORT TA)MOWY I KOSZOWY 
 
Ta"my i kosze s% idealnie dopasowane do szk#a, 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. Oczywi"cie u#atwiaj% transport naczy!.  
 
Transport ta"mowy i koszowy maj% decyduj%cy wp#yw na jako"& zmywania i  
wysoko"& kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Pa!stwu, który transport ta"mowy  
czy koszowy b'dzie optymalny dla Pa!stwa wymaga!. Aby ostatecznie uzyska& jak 
najlepsze rozwi%zanie.

)RODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA 
 
Nawet najlepsza zmywarka mo$e dostarcza& najlepszy rezultat tylko wtedy, gdy nie  
ograniczaj% jej "rodek myj%cy i nab#yszczacz. Inaczej mówi%c, jako"& zmywania zale$y  
w du$ym stopniu od jako"ci "rodków chemicznych. Z tego wzgl'du stanowi% one  
istotny element ca#ego systemu Winterhalter. 
 
Dlatego 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 dok#adnie 
dopasowane do ró$nego rodzaju naczy! i rodzajów zabrudzenia, oszcz'dne w u$yciu i 
idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzi'ki temu wzajemnie 
si' uzupe#niaj% i razem zapewniaj% doskona#y rezultat zmywania.

B 200 SF 8400

&]\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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UZDATNIANIE WODY 
 
Osady. Smugi. Plamy. Stanowi% one zmor' w kuchni gastronomicznej i s% naturalnym 
wrogiem ka$dego pracownika gastronomii, poniewa$ oznaczaj% z#% jako"& 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. 
 
Specjalnie do du$ych ilo"ci naczy! Winterhalter opracowa# zmi'kczacz DuoMatik 3 
stosowany w serii MT: Zewn'trzne urz%dzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, lecz 
mechanicznie zapewnia stale dobr% jako"& wody – bez przerw na regeneracj', poniewa$ 
dzia#a na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wk#adów jonowymiennych. Je"li Pa!stwa 
wymagania wzgl'dem jako"ci wody s% jeszcze wy$sze: Kompaktowe urz%dzenie do 
odwróconej osmozy RoMatik 420 tak$e przy du$ym zapotrzebowaniu w wod' uzyskuje 
odsolenie wynosz%ce niemal$e 100 %. Rezultatem s% doskonale czyste naczynia bez 
konieczno"ci polerowania.

DORADZTWO I PLANOWANIE 
 
Winterhalter jest specjalist% w zakresie przemys#owych systemów zmywania. Znamy najró$niejsze warunki panuj%ce w kuchniach 
ca#ego "wiata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co nale$y zwraca& uwag'. A ponadto, ch'tnie podzielimy si' nasz% wiedz% i 
do"wiadczeniem z naszymi klientami.
 
Wyzwanie: kuchnia gastronomiczna. Tu zastosowanie znajduje seria MT. I w#a"nie tutaj sytuacja jest wyj%tkowo z#o$ona. Transport 
ta"mowy czy transport koszowy – który wariant jest optymalny? Monta$ w dowolnym miejscu pomieszczenia czy te$ na "cianie? 
Monta$ pod k%tem czy prosto? Jakie korzy"ci da Pa!stwu pompa ciep#a? Oraz jak du$e jest aktualnie wsparcie ze strony pa!stwa? 
Pomo$emy Wam odpowiedzie& na ka$de z tych pyta!, aby przy tych inwestycjach podj%& odpowiedni% decyzj'. 
 
Twój partner Winterhalter. Nasz zespó# doradców i planistów przeanalizuje indywidualn% sytuacj' u Pa!stwa na miejscu: rozk#ad 
pomieszcze!, podzia# pomieszcze! i procesy. Zaplanujemy Pa!stwa przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wyma-
ganego w tym celu wyposa$enia. Pomo$emy Pa!stwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistyk' zmywania 
i przeprowadzimy szkolenia Pa!stwa pracowników. W skrócie: w kwestii zmywania jeste"my do Pa!stwa dyspozycji. Od samego 
pocz%tku. Jednym s#owem: pomo$emy Pa!stwu opracowa& proces zmywania w profesjonalny i efektywny sposób. 
 
Co mo+emy dla Pa!stwa zrobi%? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl
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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.

»Produkty, doradztwo, serwis – w 
¿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

Ralph Winterhalter

PONAD2.000

Jürgen 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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MTF Standard

Model MTF 3-2800 MMM MTF 3-3300 LMM MTF 3-3300 MLM MTF 3-3700 LLM MTF 4-4100 MLMM MTF 4-4800 LLMM MTF 4-5400 LLLM MTF 5-6600 LLLLM

Teoretyczna wydajno"& maszyny (ta"ma 65 mm) Talerzy / h

– Program intensywny 1200 1400 1400 1600 1700 2100 2300 2800

– Program standardowy 1800 2100 2100 2400 2600 3100 3500 4200

– Program szybki 2800 3300 3300 3700 4100 4800 5400 6600

D#ugo"& maszyny (bez strefy wydmuchiwania, suszenia, za#adunku i odbioru) mm 2100 2450 2450 2800 3150 3500 3850 4900

Ilo"& wody w zbiorniku #%cznie l 240 240 240 240 325 325 325 410

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem podwójnego p#ukania (seria) l / h 170 170 170 180 180 180 200 220

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem potrójnego p#ukania (opcja) l / h 240 240 240 260 270 270 280 310

MTR Standard

Model MTR 2-120 MM MTR 2-155 SMM MTR 2-155 LM MTR 3-185 MMM MTR 3-215 LMM MTR 3-215 MLM MTR 3-250 LLM MTR 4-250 MMMM

Teoretyczna wydajno"& maszyny koszy / h

– Program intensywny 50 65 65 80 90 90 105 105

– Program standardowy 75 100 100 120 135 135 160 160

– Program szybki 120 155 155 185 215 215 250 250

D#ugo"& maszyny (bez zabezpieczenie przed pryskaniem,  
strefy wydmuchiwania, suszenia i stó#)

mm 1400 1750 1750 2100 2450 2450 2800 2800

Ilo"& wody w zbiorniku #%cznie l 155 155 155 240 240 240 240 325

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem podwójnego p#ukania (seria) l / h 160 160 160 160 160 160 160 160

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem potrójnego p#ukania (opcja) l / h 220 220 220 220 220 220 240 240



Wydrukowane warianty to wybór.

1495

LM XL

M XL

900 | 1200 | 1500 | 1800

1200 | 1700 | 2200

M L

1050

795

700 700 1050 1400

Strefy suszenia Strefy odbioru /  
wyj"ciowe podajniki  

wa#kowe

Naro$nikowe strefy suszenia (tylko MTR)Strefy wydmuchu

15  DANE TECHNICZNE

MTF Standard

Model MTF 3-2800 MMM MTF 3-3300 LMM MTF 3-3300 MLM MTF 3-3700 LLM MTF 4-4100 MLMM MTF 4-4800 LLMM MTF 4-5400 LLLM MTF 5-6600 LLLLM

Teoretyczna wydajno"& maszyny (ta"ma 65 mm) Talerzy / h

– Program intensywny 1200 1400 1400 1600 1700 2100 2300 2800

– Program standardowy 1800 2100 2100 2400 2600 3100 3500 4200

– Program szybki 2800 3300 3300 3700 4100 4800 5400 6600

D#ugo"& maszyny (bez strefy wydmuchiwania, suszenia, za#adunku i odbioru) mm 2100 2450 2450 2800 3150 3500 3850 4900

Ilo"& wody w zbiorniku #%cznie l 240 240 240 240 325 325 325 410

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem podwójnego p#ukania (seria) l / h 170 170 170 180 180 180 200 220

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem potrójnego p#ukania (opcja) l / h 240 240 240 260 270 270 280 310

MTR Standard

Model MTR 2-120 MM MTR 2-155 SMM MTR 2-155 LM MTR 3-185 MMM MTR 3-215 LMM MTR 3-215 MLM MTR 3-250 LLM MTR 4-250 MMMM

Teoretyczna wydajno"& maszyny koszy / h

– Program intensywny 50 65 65 80 90 90 105 105

– Program standardowy 75 100 100 120 135 135 160 160

– Program szybki 120 155 155 185 215 215 250 250

D#ugo"& maszyny (bez zabezpieczenie przed pryskaniem,  
strefy wydmuchiwania, suszenia i stó#)

mm 1400 1750 1750 2100 2450 2450 2800 2800

Ilo"& wody w zbiorniku #%cznie l 155 155 155 240 240 240 240 325

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem podwójnego p#ukania (seria) l / h 160 160 160 160 160 160 160 160

Ilo"& wody do p#ukania z zastosowaniem potrójnego p#ukania (opcja) l / h 220 220 220 220 220 220 240 240
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