MT

I WSZYSTKO GRA.
Wszechstronna. Wydajna. Dostosowana do potrzeb zmywarka do naczyń z
transportem taśmowym lub koszowym. Dla zapewnienia wysokiej wydajności
zmywania naczyń. Oszczędna i niezawodna.

Maszyna, która zapewnia idealną
czystość i higienę. Idealnie dopasowane
akcesoria. Specjalnie opracowane środki
chemiczne. Doradztwo. Oferty szkoleń.
Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.

ELASTYCZNY SYSTEM

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ POTRZEB

OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA

Zmywarki do naczyń z transportem taśmowym
lub koszowym to maszyny o konstrukcji
modułowej. Z różnymi wariantami wyposażenia
i wieloma możliwościami montażu. Seria MT to
elastyczny system, przemyślany, dopracowany
i wielokrotnie sprawdzony w praktyce.

Każda kuchnia gastronomiczna jest inna. Układ
pomieszczeń, rodzaj naczyń i procesy zmywania
muszą spełniać indywidualne wymagania
klientów. Dlatego zmywarka z transportem
taśmowym lub koszowym firmy Winterhalter
zawsze stanowi rozwiązanie przy szczegółowym
planowaniu: nasi specjaliści skonfigurują dla
Państwa idealną zmywarkę serii MT.

Seria MT posiada wbudowaną funkcją
oszczędzania. Opracowana i zoptymalizowana
strefa płukania w zmywarkach serii MT pozwoliła
na zredukowanie zużycia wody do minimum.
Przyjemnym efektem ubocznym jest spadek
zużycia energii i środków chemicznych.
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BEZ EKSPERYMENTÓW.
Duży ruch. Masa gości. Duża ilość naczyń. To zadanie dla serii MT. Wydajne zmywarki z transportem
taśmowym lub koszowym rzetelnie wykonują swoją pracę. Niezależnie od warunków. Wszystko
gra. Są łatwe w obsłudze i oszczędne w eksploatacji. O modułowej konstrukcji i z możliwością
indywidualnej konfiguracji. Stworzone specjalnie dla Ciebie. Maszyny, na których możesz polegać
i które dają poczucie bezpieczeństwa.

MTF ZMYWARKA Z TRANSPORTEM
TAŚMOWYM
Idealnie sprawdza się w stołówkach, klinikach i
dużych kantynach, gdzie idealnie czyste naczynia
muszą być zawsze na czas. I domach opieki.
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MTR

TRANSPORT KOSZOWY

Do zmywania różnego rodzaju naczyń przez cały
dzień np. W hotelach, restauracjach, zajazdach,
małych kantynach i domach opieki.

PRZYJAZNE W OBSŁUDZE

MAKSYMALNA CZYSTOŚĆ I HIGIENA

Drzwi obrotowe w zakresie 180 stopni. Otwieranie
i zamykanie jednym palcem bez trudu. Ekran
dotykowy z piktogramami neutralnymi językowo.
Intuicyjny wybór programów. Typowe cechy MT:
przemyślane szczegóły sprawiają, że obsługa
jest łatwa, bezpieczna i komfortowa jak to tylko
możliwe.

Zaprojektowana zgodnie z najwyższymi
standardami higieny. Seria MT spełnia wszystkie
wytyczne i przepisy normy DIN. Jeśli potrzebne są
specjalne wymagania, można zmywać w jeszcze
wyższej temperaturze dzięki zastosowaniu
opcjonalnej funkcji HighTemp. Dzięki temu są
Państwo przygotowani na wszystkie sytuacje.

Lista pozostałych cech serii MT znajduje się na
naszej stronie internetowej pod adresem:
>> www.winterhalter.pl/mtr
>> www.winterhalter.pl/mtf
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HIGIENA Z KONCEPCJĄ
Łatwe do czyszczenia drzwi oraz gładkie elementy wnętrza i
ścianki tylne. Głębokie zbiorniki bez narożników i krawędzi.
Do tego system powietrza wylotowego z filtrem tłuszczowym.
System czyszczenia z wymiennikiem ciepła. Automatyczny
program samoczyszczenia urządzenia z dyszami czyszczącymi
sufit. Seria MT jest konsekwentnie i szczegółowo zaprojektowana pod kątem maksymalnej higieny. Aby zapewnić Ci
możliwie jak największy poziom bezpieczeństwa.

ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO
Inteligentne wykorzystanie energii. Seria MT może być
opcjonalnie wyposażona w odzysk ciepła Energy. Układ ten
wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do
podgrzania zimnej wody dopływającej do maszyny. Dzięki
temu wyraźnie zmniejszy się zużycie energii oraz koszty
pracy. Jeszcze bardziej wydajna będzie opcja pompy ciepła
ClimatePlus*, dzięki której następuje dodatkowa redukcja
wilgoci i temperatury powietrza wylotowego.

KONSTRUKCJA DWUŚCIENNA
Seria MT charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją i
wykonaniem. Cała konstrukcja maszyny posiada dwuścienną
izolację. Urządzenie to pokazuje swoje możliwości dopiero w
połączeniu z zamkniętą płytą podłogową. Wówczas obniżający
koszty efekt izolacji cieplnej jest lepszy, a hałasy wydobywające
się z maszyny są znacznie zredukowane.

STEROWANA NACZYNIAMI AKTYWACJA STREF
Kolejna innowacyjna funkcja serii MT: Poszczególne strefy:
mycia wstępnego, mycia głównego i płukania są aktywowane
dopiero wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne – innymi słowy,
gdy naczynia znajdują się w danej strefie. Chroni to zasoby
naturalne i obniża koszty eksploatacyjne, ponieważ woda,
prąd, środek myjący i nabłyszczacz są stosowane w rozsądny
i oszczędny sposób.

SPRAWDZONY SYSTEM FILTRACJI
System filtracji Winterhalter stosowany jest we wszystkich
naszych zmywarkach i utrzymuje w czystym stanie roztwór
ługu myjącego. System ten stanowią: sito powierzchniowe w
każdym zbiorniku mycia wstępnego i głównego, sito pompy
i 3 mediamaty w strefie płukania. Tylko za pomocą siły
odśrodkowej mediamaty filtrują wodę do płukania z najdrobniejszych cząsteczek takich jak osad z kawy. Prosty sposób,
lecz efektywny.

* Fluorowane gazy cieplarnie w hermetycznie zamkniętych urządzeniach zawierają; czynnik chłodniczy R134a, 2,19 kg, 3,1 t ekwiwalentu CO2; Wspołczynnik ocieplenia globalnego 1430.
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»W naszej kantynie potrzebujemy tylko zmywarki,
która, która idealnie dopasuje się do naszych
warunków. Znaleźliśmy ją. Jest to model MT.«
Birgit Kaiser, KIEROWNIK DS. CATERINGU,
KANTYNA ZAKŁADOWA FIRMY EBZ | RAVENSBURG
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Każdy z naszych produktów przyczynia się do zapewnienia czystości
i higieny. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity.
Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

TRANSPORT TAŚMOWY I KOSZOWY
Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do szkła, naczyń i sztućców. Dzięki swojej
funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je
i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz
szybkie suszenie. Oczywiście ułatwiają transport naczyń.
Transport taśmowy i koszowy mają decydujący wpływ na jakość zmywania i
wysokość kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Państwu, który transport taśmowy
czy koszowy będzie optymalny dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak
najlepsze rozwiązanie.

ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

B 200 S

F 8400

Nawet najlepsza zmywarka może dostarczać najlepszy rezultat tylko wtedy, gdy nie
ograniczają jej środek myjący i nabłyszczacz. Inaczej mówiąc, jakość zmywania zależy
w dużym stopniu od jakości środków chemicznych. Z tego względu stanowią one
istotny element całego systemu Winterhalter.
Dlatego w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział badań z
własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia
asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one dokładnie
dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i
idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie
się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.
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UZDATNIANIE WODY
Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmorę w kuchni gastronomicznej i są naturalnym
wrogiem każdego pracownika gastronomii, ponieważ oznaczają złą jakość zmywania.
Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe
uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne
uzdatnianie wody.
Specjalnie do dużych ilości naczyń Winterhalter opracował zmiękczacz DuoMatik 3
stosowany w serii MT: Zewnętrzne urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, lecz
mechanicznie zapewnia stale dobrą jakość wody – bez przerw na regenerację, ponieważ
działa na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wkładów jonowymiennych. Jeśli Państwa
wymagania względem jakości wody są jeszcze wyższe: Kompaktowe urządzenie do
odwróconej osmozy RoMatik 420 także przy dużym zapotrzebowaniu w wodę uzyskuje
odsolenie wynoszące niemalże 100 %. Rezultatem są doskonale czyste naczynia bez
konieczności polerowania.

DORADZTWO I PLANOWANIE
Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego
świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto, chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem
z naszymi klientami.
Wyzwanie: kuchnia gastronomiczna. Tu zastosowanie znajduje seria MT. I właśnie tutaj sytuacja jest wyjątkowo złożona. Transport
taśmowy czy transport koszowy – który wariant jest optymalny? Montaż w dowolnym miejscu pomieszczenia czy też na ścianie? Montaż
pod kątem czy prosto? Jakie korzyści da Państwu pompa ciepła? Oraz jak duże jest aktualnie wsparcie ze strony państwa? Pomożemy
Wam odpowiedzieć na każde z tych pytań, aby przy tych inwestycjach podjąć odpowiednią decyzję.
Twój partner Winterhalter. Nasz zespół doradców i planistów przeanalizuje indywidualną sytuację u Państwa na miejscu: rozkład
pomieszczeń, podział pomieszczeń i procesy. Zaplanujemy Państwa przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymaganego
w tym celu wyposażenia. Pomożemy Państwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy
szkolenia Państwa pracowników. W skrócie: w kwestii zmywania jesteśmy do Państwa dyspozycji. Od samego początku. Jednym słowem:
pomożemy Państwu opracować proces zmywania w profesjonalny i efektywny sposób.
Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl
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»Wyjątkowo cenimy
wartości rodzinne!«

Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy
pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem
przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są
cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.

Ralph Winterhalter

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER
Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter
założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw
zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego.
W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku
zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej
Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało
jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania
idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych
procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn
do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki
zmywania, jakim jest dzisiaj.

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA
Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni,
przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej
techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na
miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy
wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego
oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do
indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.
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»Produkty, doradztwo, serwis – w
firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym
klientom gwarancję posiadania
odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych
z procesem zmywania.«

1.700

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja.
To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym
rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do
globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie
i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni
z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pracownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy
oficjalnie podziękować!

NASZA AKADEMIA WIEDZY
O ZMYWANIU

WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO
ZMYWANIA
Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów?
Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia
własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury
oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż
po produkty higieniczne.

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni
szkoleniowych na całym świecie: w ramach
naszego programu szkoleniowego przekazujemy
naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie
mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym
wyspecjalizowanym partnerom handlowym
i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy
Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać
kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy
to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas
instalacji zmywarki czy też podczas przeprowa-dzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć
Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter
stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko
zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich
aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć
o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne
wsparcie na miejscu. Na całym świecie.
My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas
potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas
polegać!

Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo
i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie
w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś
pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz
z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym
tego przykładem jest system CONNECTED WASH
>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«
Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi
często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą
o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze
maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą
łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy
ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i
znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego
recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki
Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności
do recyklingu.
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MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND
Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi
znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na
całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej
niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji.
Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające
najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej
zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE SERII MT OGÓLNE

790

MTF

440

610

Strefy mycia wstę pnego

Strefy głównego zmywania

Strefa płukania

M

L

M

L

M

700

1050

700

1050

700

150

2190 (ClimatePlus)
2010 (Energy)
1910

Strefy załadunku /
Stoły dostawcze

96,5

642
800

900 | 1100 | 1300 | 1500

642
800

150

2190 (ClimatePlus)
2010 (Energy)
1910
96,5

500

460

790

MTR

1200 | 1700 | 2200

175

MTF Standard
Model

MTF 3-2800 MMM

MTF 3-3300 LMM

MTF 3-3300 MLM

– Program intensywny

1200

1400

1400

– Program standardowy

1800

2100

2100

– Program szybki

2800

3300

3300

Teoretyczna wydajność maszyny (taśma 65 mm)

Talerzy / h

Długość maszyny (bez strefy wydmuchiwania, suszenia, załadunku i odbioru)

mm

2100

2450

2450

Ilość wody w zbiorniku łącznie

l

240

240

240

Ilość wody do płukania z zastosowaniem podwójnego płukania (seria)

l/h

170

170

170

Ilość wody do płukania z zastosowaniem potrójnego płukania (opcja)

l/h

240

240

240

MTR 2-120 MM

MTR 2-155 SMM

MTR 2-155 LM

50

65

65

MTR Standard
Model
Teoretyczna wydajność maszyny

koszy / h

– Program intensywny
– Program standardowy

75

100

100

– Program szybki

120

155

155

Długość maszyny (bez zabezpieczenie przed pryskaniem,
strefy wydmuchiwania, suszenia i stół)

mm

1400

1750

1750

Ilość wody w zbiorniku łącznie

l

155

155

155

Ilość wody do płukania z zastosowaniem podwójnego płukania (seria)

l/h

160

160

160

Ilość wody do płukania z zastosowaniem potrójnego płukania (opcja)

l/h

220

220

220
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Strefy suszenia

Strefy wydmuchu

M

L

M

L

Strefy odbioru /
wyjściowe podajniki
wałkowe

Narożnikowe strefy suszenia (tylko MTR)

XL

900 | 1200 | 1500 | 1800

700

1050

700

1050

M

XL

795

1495

1400

1200 | 1700 | 2200

MTF 3-3700 LLM

MTF 4-4100 MLMM

MTF 4-4800 LLMM

MTF 4-5400 LLLM

MTF 5-6600 LLLLM

1600

1700

2100

2300

2800

2400

2600

3100

3500

4200

3700

4100

4800

5400

6600

2800

3150

3500

3850

4900

240

325

325

325

410

180

180

180

200

220

260

270

270

280

310

MTR 3-185 MMM

MTR 3-215 LMM

MTR 3-215 MLM

MTR 3-250 LLM

MTR 4-250 MMMM

80

90

90

105

105

120

135

135

160

160

185

215

215

250

250

2100

2450

2450

2800

2800

240

240

240

240

325

160

160

160

160

160

220

220

220

240

240

15 DANE TECHNICZNE

Wydrukowane warianty to wybór.

»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu
naszą zmywarkę serii MT: jej cechy, możliwości
zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Najsilniejszego
argumentu jednak nie mogliśmy Państwu przedstawić:
pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych
klientów. Wystarczy więc o nie zapytać, jeśli następnym
razem zobaczą Państwo gdzieś MT. Nie ma lepszej
pomocy w podjęciu decyzji.«

01/19 30001976 Zmiany techniczne zastrzeżone.
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