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Idealna zmywarka podblatowa

JEDNA DO WSZYSTKIEGO.UC





Maszyna, która zapewnia idealn! czysto"# 
i higien$. Dok%adnie dopasowane 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.



Do szk!a. Do naczy". Do sztu#ców. Do blach i tac. Do skrzy" piekarskich i rze$niczych. W zale%no&ci
od dost'pnego miejsca. Ze zmi'kczaniem wody lub bez. Za seri( UC kryje si' prosty pomys!: ca!kowicie 
zgodnie z %yczeniami i potrzebami klienta. Jedna do wszystkiego. Ale tak skonfigurowana, %e na ko"cu 
powstaje indywidualne rozwi(zanie. Wymarzona maszyna.

OTO ONE.

DO DU&EJ LUB MA'EJ POWIERZCHNI  
 
Seria UC jest dost'pna w czterech ró%nych wiel-
ko&ciach: S, M, L i XL. Mo%na wybra# wielko&# 
maszyny, która optymalnie pasuje do dost'pnego 
miejsca i ilo&ci zmywanych naczy". Bez wzgl'du 
na wybran( wielko&#: oczywi&cie do ka%dego 
zastosowania oferujemy pasuj(cy kosz.  

IDEALNA CZYSTO() I HIGIENA  
 
L&ni(ca czysto&#. Higieniczna czysto&#. Optycznie 
bez skazy. UC gwarantuje nieskazitelne rezultaty 
zmywania przez d!ugi czas. Dla najwy%szych 
wymaga" dotycz(cych czysto&ci i higieny. I 
najwy%szych wymaga" dotycz(cych jako&ci i 
niezawodno&ci. 

UC-L

UC-S UC-M

UC-XL

4  ZALETY PRODUKTU



DOPASOWANE DO POTRZEB  
 
Stworzone dla Ciebie: w zale%no&ci od zapotrze-
bowania UC dost'pna jest jako zmywarka do 
szk!a, naczy" i do naczy" Bistro. Ka%da maszyna 
ma do trzech programów standardowych, dzi'ki 
którym mo%na !atwo i szybko dopasowa# proces 
zmywania, ilo&# i stopie" zabrudzenia zmywanych 
naczy". 

OSZCZ*DNE I EKONOMICZNE  
 
Seria UC jest oszcz'dna pod wzgl'dem zu%ycia 
mediów i ekonomiczna w eksploatacji: optymalne 
pole mycia redukuje zu%ycie wody w porówna-
niu do poprzedniego modelu o 25 %. Przez to 
zmniejsza si' tak%e zu%ycie pr(du i chemii – co 
jeszcze bardziej minimalizuje ca!kowite koszty 
eksploatacyjne. Przy jedoczesnym doskona!ym 
rezultacie zmywania. 

PRZYJAZNE W OBS'UDZE  
 
Inteligentny wy&wietlacz dotykowy z wyborem 
programów, wska$nikiem post'pu i krótkimi 
filmami obja&niaj(cymi. Ergonomiczny uchwyt 
drzwiowy. Wyj(tkowo !atwe czyszczenie – oby-
dwa pola mycia mo%na wyj(# jedn( r'k( po naci-
&ni'ciu guzika – bez u%ycia narz'dzi. Obs!uga UC 
jest !atwa i intuicyjna. Taka, jakiej si' oczekuje. 

Misja UC: l&ni(ce szk!o, czyste naczynia,  
sztu#ce bez skazy. Aby na twarzach go&ci z 
awita! u&miech zadowolenia.

INNOWACYJNE POLE MYCIA  
 
z optymalizacj( przep!ywu i now( 
geometri( dysz: do 25 % mniejsze 
zu%ycie wody

CONNECTED WASH  
 
mo%liwo&# pod!(czenia do Internetu  
dla wi'kszego bezpiecze"stwa i 

INTELIGENTNY WY(WIETLACZ  
 
do intuicyjnej i wygodnej obs!ugi

UC-L
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Lista pozosta!ych cech serii UC znajduje si' na 
naszej stronie internetowej pod adresem:  
 
>> www.winterhalter.pl/uc 

6  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



ELASTYCZNA KONCEPCJA MASZYNY  
Podstawowa koncepcja zmywarki UC sprawdzi!a si' przez  
wiele lat i sprawi!a, %e seria ta odnios!a taki sukces: Jedna  
technologia maszyny do czterech ró%nych zastosowa". 
Zmywarka UC jest dok!adnie dopasowana do potrzeb: jako 
zmywarka do szk!a, naczy" szklanych, sztu#ców lub zmywarka 
do naczy" bistro. A je%eli preferowane zastosowanie ulegnie 
zmianie: Twój serwisant mo%e na przyk!ad zmieni# konfiguracj' 
maszyny i przekszta!ci# j( ze zmywarki do szk!a w zmywark' do 
naczy" bistro. Ponadto zmywarka UC dla ka%dego programu 
standardowego oferuje ca!( gam' programów specjalnych.  
Na przyk!ad krótki program i program intensywny do zwal-
czania uporczywych zabrudze". Program ECO do szczególnie 
ekonomicznej eksploatacji lub program Silence do wyj(tkowo 
cichej pracy – idealna do ustawienia pod lad(. Równie% 
programy samoczyszczenia urz(dzenia, wymiany wody w 
zbiorniku i odkamieniania.  
 
INTELIGENTNY WY(WIETLACZ DOTYKOWY  
Gotowy na przysz!o&#: W kokpicie zmywarki UC pracuje inte-
ligentny wy&wietlacz dotykowy. Neutralny j'zykowo interfejs 
u%ytkownika z niewymagaj(cymi wyja&nienia piktogramami 
i komunikatami o b!'dach w 22 j'zykach dla u!atwienia 
obs!ugi. Za pomoc( zegara mo%na zaprogramowa# zmywark' 
UC w taki sposób, %e b'dzie si' automatycznie w!(cza!a lub 
wy!(cza!a w okre&lonym czasie. Wy&wietlacz reaguje w sposób 
czu!y i mo%e by# bezproblemowo obs!ugiwany w r'kawicach. 
Powierzchnia wykonana jest ze szk!a i jest wyj(tkowo wytrzy-
ma!a: Zosta!a przetestowana w ekstremalnych warunkach. 

VARIOPOWER:  
IDEALNE CI(NIENIE WODY DLA KA&DEGO NACZYNIA  
Dzi'ki temu lekkie naczynia zmywane pozostaj( bezpiecznie 
na swoim miejscu, a ci'%kie naczynia mog( by# zmywane z 
wy%szym ci&nieniem: Automatyczna regulacja ci&nienia wody 
VarioPower zapewnia, %e parametry zmywania – w zale%no&ci 
od wybranego programu – s( automatycznie dostosowywane 
do zmywanych naczy".  
 
EFEKTYWNA FILTRACJA 
Im czystsza woda myj(ca, tym lepszy rezultat zmywania. 
Z tego powodu seria UC jest wyposa%ona w sprawdzony i 
wydajny system czterokrotnej filtracji !ugu firmy Winterhalter. 
W etapie 1 sito powierzchniowe filtruje grube zabrudzenia z 
wody myj(cej. W etapie 2 sito cylindryczne z filtrem drobnym 
wy!apuje najmniejsze cz(stki brudu. Nast'pnie Mediamat 
odfiltrowuje w etapie 3 najdrobniejsze cz(stki, takie jak fusy z 
kawy. A w etapie 4 pracuje sito pompy i chroni pomp' przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
PRZEMY(LANA KONCEPCJA HIGIENY 
UC jest wyposa%ona w czujnik zm'tnienia, który automa-
tycznie wykrywa zanieczyszczenie wody myj(cej: optycznie 
monitoruje wod' w zbiorniku i zapewnia szybk( regeneracj' 
w przypadku silnego zabrudzenia. Do tego dochodz( inne 
funkcje, które gwarantuj( maksymaln( higien': na przyk!ad 
higieniczna konstrukcja maszyny z g!'boko t!oczon( prowadni-
c( kosza i g!'boko t!oczonym zbiornikiem z higieniczn( grza!k( 
zbiornika. Oraz termostop, który uruchamia p!ukanie dopiero 
po osi(gni'ciu wymaganej temperatury p!ukania dla uzyskania 
higienicznego rezultatu zmywania. Zintegrowany dziennik 
higieny dokumentuje zgodno&# z przepisami i zapewnia weryfi-
kowalne bezpiecze"stwo.  
 
CONNECTED WASH:  
WI*KSZE BEZPIECZE+STWO, WY&SZA WYDAJNO()   
Ka%da zmywarka UC jest standardowo wyposa%ona w funkcj' 
LAN/WLAN. Pozwala to na pod!(czenie maszyny do sieci 
i po!(czenie jej z komputerem lub urz(dzeniem mobilnym 
za pomoc( CONNECTED WASH. Dzi'ki temu uzyskujemy 
mo%liwo&# analizowania i oceny wszystkich wa%nych danych 
operacyjnych – w celu optymalizacji ca!ego procesu zmywa-
nia. Pozwala to jednocze&nie na automatyczne instalowanie 
wszystkich wa%nych aktualizacji na maszynie serii UC, dzi'ki 
czemu oprogramowanie jest zawsze aktualne. 
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Inteligentne wykorzystanie energii: Opcjonalnie zmywarka UC jest wyposa%ona w zintegrowany odzysk ciep!a z powietrza  
obiegowego »Energy«. Wykorzystuje ona energi' ciep!ej pary wodnej do wst'pnego nagrzania zimnej wody dop!ywowej.  
To znacznie zmniejsza zu%ycie energii, obni%a koszty eksploatacyjne i gwarantuje, %e podczas otwarcia maszyny nie ucieka  
prawie %adna wilgotna, ciep!a para wodna.

OPCJE WYPOSA&ENIA I MO&LIWO(CI:

W wymienniku ciep!a zimna woda dop!ywowa  
jest wst'pnie podgrzewana energi( ciep!ej  
pary wodnej.

Po zako"czeniu procesu zmywania, ciep!a  
para wodna jest automatycznie odprowadzana 
z wn'trza maszyny. 

Wst'pnie podgrzana woda dop!ywowa jest  
doprowadzana do bojlera i dzi'ki temu nie  
musi by# ca!kowicie ogrzewana od pocz(tku.

1

2

3

ODZYSK CIEP'A
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ODWRÓCONA OSMOZA  
»UC Excellence-i« ze zintegrowan( odwrócon( osmoz( dla spe!nienia najwy%szych wymaga" dotycz(cych jako&ci wody:  
Zapewnia b!yszcz(ce naczynia szklane i l&ni(ce sztu#ce – bez konieczno&ci polerowania. W przypadku UC Excellence-iPlus,  
które jest dodatkowo wyposa%one we wbudowany zmi'kczacz, dzi'ki funkcji VarioAqua szklanki i kieliszki mog( by# zmywane  
w wodzie osmotycznej, a inne naczynia w wodzie zmi'kczonej.  
 
Urz(dzenia zewn'trzne do odwróconej osmozy AT Excellence-S i AT Excellence-M przekonuj( swoj( absolutn( niezawodno&ci(, 
je&li chodzi o perfekcyjnie efekty zmywania. Dzi'ki funkcji AquaOpt, po d!u%szych przerwach w zmywaniu, woda jest tak d!ugo 
uzdatniania, a% jej jako&# osi(gnie %(dany poziom. Tryb pracy urz(dzenia AT Excellence jest wy&wietlany na ekranie zmywarki.

WBUDOWANY ZMI*KCZACZ WODY  
Dla lepszych rezultatów zmywania i ochrony zmywarki: Ka%da zmywarka UC jest opcjonalnie dost'pna z wbudowanym zmi'k-
czaczem. Jest wbudowany do maszyny tak, aby nie zajmowa# du%o miejsca. Stale dostarcza mi'kk( wod'. )rodek czyszcz(cy i 
nab!yszczacz mog( dzi'ki temu pokaza# swoj( optymaln( skuteczno&# dzia!ania, a osady wapienne w maszynie s( wyra$nie 
mniejsze.

Osady. Smugi. Plamy. Stanowi( one zmor' w zmywalni i s( naturalnym wrogiem ka%dego pracownika gastronomii. Poniewa% 
oznaczaj( z!e rezultaty 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 opracowa! w tym celu kompletny program produktu: od prostego zmi'kczania przez cz'&ciowe i ca!kowite odsalanie 
a% po odwrócon( osmoz'. Wbudowany w maszyn' lub jako urz(dzenie zewn'trzne. I zawsze dok!adnie dopasowany do wymaga" 
klienta i jako&ci wody na miejscu. Rezultatem zmywania s( b!yszcz(ce naczynia szklane, sztu#ce i talerze bez polerowania. 

Zewn'trzne i wewn'trzne rozwi(zania firmy Winterhalter w zakresie odwróconej osmozy:  
AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus oraz UC-M Excellence-i/Plus.

OPCJE WYPOSA&ENIA I MO&LIWO(CI: 

UZDATNIANIE WODY
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Michail Loukidis, DYREKTOR DS. KULINARNYCH, ROTH ENERGIE | ALLENDORF
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KOSZE DO ZMYWANIA  
 
Ta&my i 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. U!atwiaj( obs!ug' i transport naczy". A ponadto: Specjalne rozwi(zania, 
takie jak system z podwójnym koszem, za pomoc( którego mo%na zmywa# na dwóch 
poziomach w jednym procesie zmywania, zapewniaj( jeszcze wi'ksz( elastyczno&#.  
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  
 
Zazwyczaj znajduj( si' na dalszym planie. 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!a-
snym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asorty-
mentu wysoce skutecznych produktów czyszcz(cych i higienicznych. S( one precyzyjnie 
dopasowane do ró%nych rodzajów naczy" zmywanych i rodzajów zabrudze", s( ekono-
miczne w eksploatacji i idealnie do siebie dopasowane w ramach asortymentu. Dzi'ki 
temu wzajemnie si' uzupe!niaj( i razem zapewniaj( doskona!y rezultat zmywania.  
 

&]\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�

F 420 e
Spezial-Reiniger
Special detergent

B 2 S
Klarspüler
Rinse aid 
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DOLNE CZ*(CI  
 
Chc( Pa"stwo uzyska# optymaln( wysoko&# robocz( zmywarki UC i stworzy# dodatkow( 
przestrze" do przechowywania? Aby na przyk!ad przechowywa# kosze do zmywania pod 
maszyn(? Lub postawi# pod spodem pojemniki ze &rodkiem myj(cym lub nab!yszczaczem? 
Równie% o tym pomy&leli&my i opracowali dla naszych zmywarek podblatowych specjalne 
cz'&ci dolne. Otwarte i zamkni'te, z ró%nymi wysoko&ciami z wsuwaniem lub bez. Do 
przechowywania oszcz'dzaj(cego miejsce i ergonomicznej pracy. 

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.  
Wspólnie analizujemy procesy, planujemy zapotrzebowanie klienta i optymalny sprz't. Zorganizujemy proces zmywania, zopty-
malizujemy logistyk' zmywania i przeprowadzimy instrukta%e i szkolenia pracowników. W kwestii mycia jeste&my do Pa"stwa 
dyspozycji. I pomagamy w tym, aby proces zmywania by! mo%liwie jak najbardziej 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

TECHNIKA DOZOWANIA  
 
Perfekcyjne rezultaty zmywania. Sta!a, wysoka jako&# przez d!ugi czas. Mo%liwie niskie 
koszty eksploatacji. Optymalne dozowanie &rodków chemicznych do zmywania ma wiele 
zalet. Optymalnie dozowane oznacza: precyzyjnie dopasowane do twardo&ci wody, naczy" 
zmywanych i stopnia zabrudzenia. Po to s( lance ss(ce firmy Winterhalter: Obs!uguj( 
one dok!adne dozowanie &rodka myj(cego i nab!yszczacza z kanistra – z automatycznym 
czujnikiem poziomu i wska$nikiem braku &rodka myj(cego na ekranie maszyny. 
 
Opcjonalnie zmywarka UC jest równie% dost'pna z wbudowanymi zasobnikami na &rodek 
myj(cy i nab!yszczacz. Dzi'ki temu nie jest potrzebna dodatkowa przestrze", a kuchnia nie 
jest zastawiona kanistrami.
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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�©
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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.

15  FILOZOFIA MARKI



DANE TECHNICZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
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Dane ogólne UC-S UC-M UC-L UC-XL

Pojemno&# zbiornika l 9,5 15,3 15,3 15,3

Wymiary koszy mm 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500 / 500 x 540

Wewn'trzna wysoko&# wej&cia do komory zmywarki mm 309 309 404 404

Pompa myj(ca kW 0,6 0,6 0,6 0,6

Emisja ha!asu dB(A) maks. 55

Zabezpieczenie przed pryskaniem tyln( os!on( z  
tworzywa sztucznego

IPX3 IPX3 IPX3 –

Zabezpieczenie przed pryskaniem tyln( os!on( CN IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Masa netto / brutto kg 59 / 68 64 / 74 69 / 79 69 / 79

z Energy kg 64 / 73 70 / 80 75 / 85 75 / 85

z Excellence-i kg 79 / 88 85 / 95 – –

Maks. temperatura wody dop!ywowej °C 60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)

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

w przypadku Energy bar / kPA 1,5 – 6,0 / 150 – 600

w przypadku Excellence-i bar / kPA 1,4 – 6,0 / 140 – 600

Dane specyficzne w zale!no"ci od  
oprogramowania dla

naczy# szklanych naczy# Bistro sztu$ców

Wydajno&# teoretyczna standard *1 koszy / h 22 / 32 / 48 24 / 28 / 40 28 / 32 / 40 11

Wydajno&# teoretyczna program skrócony *1 koszy / h 77 66 66 21

Ilo&# wody do p!ukania na jeden  
proces zmywania *2 UC-S

l
Standard: 2,0 
Eco: 1,8 
Cool: 3,4

Standard: 2,0 
Eco: 1,8 

Standard: 2,0 
Eco: 1,8

Standard: 3,2 
Eco: 2,9

Ilo&# wody do p!ukania na jeden  
proces zmywania *2 UC-M, -L, -XL

l
Standard: 2,2 
Eco: 2,0 
Cool: 3,4

Standard: 2,2 
Eco: 2,0

Standard: 2,2 
Eco: 2,0

Standard: 3,4 
Eco: 3,1

Temperatura zbiornika °C
62 
Cool: 55

62 62 69

Temperatura wody do p!ukania °C
65 
Cool: *3

85 65 – 85 85

Temperatura wody do p!ukania Energy *4 °C 65 65 65 65

Napi%cie Zabezpieczenie Ca&kowita moc przy&'czeniowa *5  
Ogrzewanie zbiornika 1,8 kW  
Podgrzewanie bojlera 4,9 kW

Ca&kowita moc przy&'czeniowa Cool *5 
Ogrzewanie zbiornika 2,5 kW  
Podgrzewanie bojlera 4,9 kW

Kraje

380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz
10 A 
16 A

6,0 kW 
7,9 kW

– 
6,1 kW

Na ca!ym 
&wiecie

220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz

10 A 
13 A 
16 A 
20 A

1,8 kW 
2,6 kW 
3,2 kW 
4,1 kW

– 
– 
3,4 kW 
4,2 kW

230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz 16 A 3,0 kW –
Belgia

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz 25 A 7,3 kW –

200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz 20 A 3,3 kW –
Japonia

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz 25 A 6,9 kW – 
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*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 W zale%no&ci od temperatury wody dop!ywowej mo%liwo&# prze!(czenia na 65 °C.  

*4 Temperatura wody dop!ywowej < 20 °C. 

*5 Rzeczywista warto&# przy!(czeniowa zmienia si' w zale%no&ci od napi'cia sieciowego.

Wskazówka     W celu wbudowania zmywarki  
do niszy nale%y uwzgl'dni#  
nast'puj(ce zmiany rozmiarów: 

Wysoko&#:       +  5 mm 
Szeroko&#:       + 10 mm 
G!'boko&#:       +  5 mm 
 
a Poprzez usuni'cie nó%ek zmniejsza si' wysoko&# 
maszyny o 10 mm. 
b Bez wbudowanego pojemnika na &rodek  
do czyszczenia oraz nab!yszczacz zmniejsza si' 
g!'boko&# wszystkich maszyn o 20 mm. 
 
Szczegó!owe informacje znajduj( si' w planie 
instalacyjnym.

UC-S

UC-M

UC-L

UC-XL

UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

UC-S Energy 

UC-M Energy 

UC-L Energy 

UC-XL Energy 
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Butelki umyte do czysta. W czasie poni%ej jednej minuty. Dla certyfikowanego bezpiecze"stwa higienicznego.  
Kosz na butelki do serii UC. Wyj(tkowo prosty sposób instalacji.

Woda we w!asnych butelkach. Lub karafkach. Nape!niane z dozownika 
wody. Coraz wi'cej gastronomów serwuje swoim go&ciom wod' w taki 
sposób – dlatego potrzebuj( oni rozwi(zania w zakresie zmywania. Firma 
Winterhalter opracowa!a takie rozwi(zanie: Dzi'ki koszowi na butelki i 
specjalnemu adapterowi ka%da zmywarka serii UC staje si' systemem 
zmywania butelek. Za pomoc( specjalnej dyszy woda jest wtryskiwana 
bezpo&rednio do butelki – zapewnia to certyfikowane bezpiecze"stwo 
higieniczne zgodnie z DIN SPEC 10534. Ponadto we wszystkich zmywarkach 
serii UC mo%na w ka%dej chwili zainstalowa# kosz na butelki.

ZALETY
 Do 8 perfekcyjnie umytych butelek w czasie poni%ej 1 minuty 
 Nadaje si' do butelek o &rednicy do 100 mm 
 Certyfikowane bezpiecze"stwo higieniczne zgodnie z DIN SPEC 10534 
  Mo%liwo&# zmiany trybu pracy w ka%dej chwili: wystarczy po prostu 

zast(pi# dolne pole mycia adapterem do kosza na butelki  
Mo%liwo&# instalacji w ka%dej zmywarce podblatowej Winterhalter  

18  CZY WIEDZIA+E), ,E...

OPCJE WYPOSA&ENIA I MO&LIWO(CI:

SYSTEM ZMYWANIA BUTELEK  
WINTERHALTER
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