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



KRÓTKI CZAS MYCIA  
 
Krótkie czasy nagrzewania i cykle zmywania: 
Model PT-500 jest opracowany z my!l" o  
szybko!ci dzia#ania. Kaptur w gór$, wyj"% kosz, 
w#o&y% nowy, kaptur w dó#. Gwarantuje to  
p#ynn" prac$ zmywarki tak&e w godzinach 
najwi$kszego ruchu.

PROSTA OBS&UGA  
 
Intuicyjny wy!wietlacz. Uruchamianie za pomoc" 
jednego przycisku. Ergonomiczne uchwyty. Model 
PT-500 udowadnia, jak #atwa mo&e by% obs#uga 
zmywarki przemys#owej.
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Zmywa szybko. Zmywa czysto. I jest niezawodna. PT-500 to model podstawowy zmywarek kapturowych  
firmy Winterhalter i zosta# zredukowany do najwa&niejszej funkcji: #"czy solidn" technik$ z #atw" obs#ug". 
Posiada wszystkie te cechy, które s" wymagane do uzyskania przekonuj"cego rezultatu zmywania i  
ekonomicznej pracy. W po#"czeniu z najprostsz" obs#ug". I wszystko to w wyj"tkowo atrakcyjnym 
stosunku ceny do wydajno!ci.

NIEZAWODNA SKUTECZNO'( ZMYWANIA.

OSZCZ)DNA I EKONOMICZNA  
 
Tania i oszcz$dna w eksploatacji: PT-500 #"czy 
jako!% Winterhalter z doskona#ym stosunkiem 
ceny do wydajno!ci.
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Lista pozosta#ych cech modelu PT-500 znajduje 
si$ na naszej stronie internetowej pod adresem:  
 
>> www.winterhalter.pl/pt-500 
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PROGRAMY ZMYWANIA  
Zmywarka PT-500 u#atwia mycie jak tylko to mo&liwe, dzi$ki 
trzem ró&nym programom zmywania. Jeden program do 
normalnego zmywania i jeden do silnych zabrudze' oraz jeden 
program skrócony specjalnie do zastosowania w godzinach 
najwi$kszego ruchu. Wszystkie istotne parametry zmywania 
zostaj" przy tym optymalnie dopasowane do danych wymogów.  
 
PODWÓJNY KOSZ  
Chcesz zapewni% sobie mo&liwie jak najwi$ksz" elastyczno!% 
podczas mycia? Umo&liwi to opcjonalny system z podwójnym 
koszem zmywarki PT-500: Dzi$ki niemu mo&na zmywa% na 
dwóch poziomach w jednym procesie zmywania. Specjalny  
kosz na fili&anki mo&na po#"czy% z koszem na talerze o  
wymiarach 500 x 500 mm wykonanym z drucianej siatki. W  
ten sposób mo&na podwoi% zdolno!% zmywania w jednym 
procesie zmywania i zredukowa% koszty eksploatacyjne.

POLE MYCIA  
Serce modelu PT-500: wewn"trz maszyny s" dwa eliptyczne 
pola myj"ce na górze i na dole, które zapewniaj" najlepsze 
rezultaty zmywania. S" one wynikiem d#ugoletniego rozwoju 
i umo&liwiaj" swoim kszta#tem i specjaln" geometri" dysz 
maksymalne pokrycie powierzchni i skuteczno!% zmywania.  
 
SYSTEM CZTEROKROTNEJ FILTRACJI  
Im czystsza woda myj"ca, tym lepszy rezultat zmywania. 
Dlatego model PT-500 jest wyposa&ony w system czterokrotnej 
filtracji. Resztki jedzenia i zabrudzenia s" wy#apywane przez 
sito powierzchniowe z wyjmowanym koszem. Sprawdzony 
mediamat dzi$ki sile od!rodkowej dodatkowo usuwa najdrob-
niejsze zanieczyszczenia takie jak osad z kawy. Dzi$ki temu 
woda myj"ca jest stale czysta. Sito pompy chroni j" przed 
mechanicznymi uszkodzeniami.  
 
WZMOCNIONE GRZA&KA BOJLERA  
Chcesz, aby Twoja zmywarka PT-500 by#a gotowa do pracy w  
krótkim czasie? Umo&liwi to wzmocniona grza#ka bojlera, która  
jest dost$pna jako opcja. Dodatkowa moc grzewcza zapewnia 
znacznie krótsze czasy nagrzewania i sprawia, &e maszyna 
jest gotowa do pracy w krótszym czasie, nawet przy zasilaniu 
zimn" wod" dop#ywow". Jest to korzystne szczególnie w 
godzinach najwi$kszego ruchu i przy uruchomieniu zmywarki. 
 
HIGIENICZNE WN)TRZE  
Przemy!lana koncepcja zmywarki PT-500 zapewnia perfekcyjn" 
higien$ i wygodne czyszczenie. Wn$trze maszyny jest g#adkie i 
jednolite. Maszyna posiada higieniczn" prowadnic$ kosza.  
G#$bokot#oczony zbiornik jest wyposa&ony w higieniczn" 
grza#k$. Oznacza to, &e we wn$trzu nie ma &adnych zakamar-
ków ani ukrytych kraw$dzi, w których móg#by si$ gromadzi% 
brud i mog#y tworzy% osady. W po#"czeniu ze zintegrowanym 
programem samoczyszczenia urz"dzenia nak#ad prac personelu 
zwi"zanych z czyszczeniem jest zredukowany do minimum. 
Czyste rozwi"zanie. 
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Hana Stránská, HOUSE KEEPING MANAGER, ST. GEORGES HOME | PILZNO, CZECHY



KOSZE DO ZMYWANIA  
 
Kosze s" idealnie dopasowane do naczy' szklanych, 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!ci kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy, który kosz b$dzie optymalny  
dla Pa'stwa wymaga', aby ostatecznie uzyska% jak najlepsze rozwi"zanie.

'RODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA  
 
Przewa&nie znajduj" si$ w cieniu maszyny. Cz$sto s" niedoceniane. Maj" jednak decy-
duj"cy wp#yw na rezultat zmywania: !rodki chemiczne do zmywania. Z tego wzgl$du 
stanowi" 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 !rodków myj"cych i higienicznych. S" one dok#adnie dopasowane 
do ró&nego rodzaju naczy' i rodzajów zabrudzenia, wydajne i idealnie dopasowane do 
siebie w ramach danego asortymentu. Dzi$ki temu wzajemnie si$ uzupe#niaj" i razem 
zapewniaj" doskona#y rezultat zmywania.
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UZDATNIANIE WODY  
 
Osady. Smugi. Plamy. Stanowi" one zmor$ w zmywalni i s" naturalnym wrogiem 
ka&dego pracownika gastronomii. Poniewa& przynosz" niezadowalaj"cy rezultat 
zmywania. Kamie' pogarsza dzia#anie !rodków myj"cych i nab#yszczaczy i 
powoduje trwa#e uszkodzenia maszyny. Problemem jest jako!% wody – rozwi"-
zaniem profesjonalne uzdatnianie wody. 
 
Oprócz urz"dze' do zmi$kczania, cz$!ciowego i ca#kowitego odsalania, w celu 
spe#nienia najwy&szych wymaga' dost$pne jest najwy&szej jako!ci rozwi"zanie 
AT Excellence-M: Zewn$trzne urz"dzenie do odwróconej osmozy jest specjalnie 
zaprojektowane do du&ych ilo!ci zmywanych naczy' zmywarki PT-500 i usuwa 
98 % wszystkich rozpuszczonych w wodzie sk#adników. Pozbawiona wapnia 
i soli woda osmotyczna chroni zmywark$ i zapobiega powstawaniu osadu na 
naczyniach, naczyniach szklanych i sztu%cach. Rezultat: doskona#e rezultaty 
zmywania bezpo!rednio z maszyny – ca#kowicie bez r$cznego 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. 
 
Cel: idealny proces zmywania. Du&" zalet" zmywarki PT-500 jest jej elastyczno!%. Maszyna idealnie dopasowuje si$ do warunków  
przestrzennych na miejscu i procesów roboczych. Sto#y podawcze i ociekowe mog" znajdowa% si$ w jednej linii lub oszcz$dza% miejsce 
dzi$ki u#o&eniu naro&nemu. Po której stronie powinny by% wyjmowane czyste naczynia, czyli jaki jest kierunek przep#ywu? Czy TwinSet 
z dwoma sprz$&onymi maszynami b$dzie sensownym rozwi"zaniem? Pomo&emy Pa'stwu odpowiedzie% na ka&de z tych pyta'. Aby!cie 
mogli w przypadku tych inwestycji 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 wymaganego 
w tym celu wyposa&enia. Pomo&emy Pa'stwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistyk$ zmywania i przeprowadzimy 
instrukta&e i szkolenia Pa'stwa pracowników. W skrócie: w kwestii mycia jeste!my do Pa'stwa dyspozycji. Od samego pocz"tku. Wspieramy 
Pa'stwa, by proces zmywania by# mo&liwie najbardziej profesjonalny i wydajny.  
 
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.

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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Dane ogólne PT-500

Pojemno!% zbiornika l 35

Wymiary koszy mm 500 x 500

Wewn$trzna wysoko!% wej!cia do komory zmywarki mm 440

Wysoko!% robocza mm 850

Pompa myj"ca kW 0,75

Ha#as dB(A) max. 63

Zabezpieczenie przed pryskaniem IPX5

Masa netto / brutto kg 103 / 128

Maks. temperatura wody dop#ywowej °C 60

Wymagane ci!nienie przep#ywu wody bar / kPa 1,0 – 6,0 / 100 – 600

Dane specyficzne

Wydajno!% teoretyczna Standard *1 koszy / h 15 / 30 / 60

Wydajno!% teoretyczna HighTemp *1 koszy / h 20 / 30 / 68 *3

Ilo!% wody do p#ukania na jeden proces zmywania *2 l 2,4

Ilo!% wody do p#ukania na jeden proces zmywania HighTemp *2 l 2,4 / 2,4 / 3,8 *3

Temperatura zbiornika °C 62

Temperatura zbiornika HighTemp °C 62 / 62 / 66 *3

Temperatura p#ukania °C 85

*1 W zale&no!ci od warunków zamontowania (temperatura wody dop#ywowej / pod#"czenia pr"du) podane warto!ci mog" si$ zmniejszy%. 

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

*3 Trzeci program spe#nia wymagania HighTemp.

DANE TECHNICZNE
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*

* Wysoko!% robocza opcjonalnie równie& 900 mm zamiast 850 mm. Powoduje to zwi$kszenie wymiarów pionowych o 50 mm.



* Rzeczywista moc zmienia si$ w zale&no!ci od napi$cia sieciowego.

Napi!cie Zabezpieczenie Ca"kowita moc przy"#czeniowa  
Ogrzewanie zbiornika 2,5 kW *  
Wzmocnione podgrzewanie bojlera 6,4 kW *

Ca"kowita moc przy"#czeniowa 
Ogrzewanie zbiornika 2,5 kW *  
Wzmocnione podgrzewanie bojlera 10,8 kW *

Kraje

380 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz 16 A 7,1 kW 8,3 kW

na ca#ym !wiecie

400 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz 

16 A 7,9 kW 9,1 kW

25 A 10,2 kW 13,2 kW

32 A – 14,7 kW

415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz

15 A 6,9 kW 9,5 kW

16 A / 20 A 8,4 kW 9,7 kW

25 A 10,9 kW 14,2 kW

32 A – 15,7 kW

230 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz 32 A 6,9 kW –

240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz

25 A 5,1 kW –

32 A 6,8 kW –

40 A 8,4 kW –

50 A 10,9 kW –

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

25 A 7,8 kW –

Belgia32 A 10,1 kW –

50 A – 14,5 kW

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz
25 A 6,6 kW 7,1 kW

Japonia
32 A 8,0 kW 8,1 kW

15  DANE TECHNICZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
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