
Πλυντήριο τύπου καμπάνας.Πλένει αποτελεσματικά, γρήγορα και με πολλαπλές 
δυνατότητες χρήσης. Ιδανικό για μεγάλο όγκο πιάτων προς πλύση.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑPT





Ένα μηχάνημα για ιδανική 
καθαριότητα και υγιεινή. Ειδικά 
σχεδιασμένα εξαρτήματα. Ειδικά 
ανεπτυγμένα χημικά προϊόντα. 
Παροχή συμβουλών. Προσφορές 
εκπαίδευσης. Σέρβις. Όλα αυτά 
υπάρχουν στην Winterhalter.



ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ  
 
Η πλύση με το ΡΤ σημαίνει εξοικονόμηση  
χρόνου: ανοίγετε το κάλυμμα, βγάζετε 
το καλάθι, βάζετε το νέο καλάθι, κλεί-
νετε το κάλυμμα. Και όσο το μηχάνημα 
κάνει τη δουλειά για σας, μπορείτε να 
αδειάσετε τα πλυμένα είδη και να γεμί-
σετε το επόμενο καλάθι.

ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΥΣΗΣ  
 
Η σειρά PT περιλαμβάνει ολοκληρωμέ-
νες τεχνικές καινοτομίες: Το άθροισμα 
πολλών, μελετημένων λεπτομερειών 
κάνει το σύστημα πλύσης εξαιρετικά 
αποδοτικό. Και εξασφαλίζει κορυφαία 
καθαριότητα και υγιεινή.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 
Οθόνη αφής με κατανοητά εικονογράμ-
ματα. Πλήκτρο έναρξης για χειρισμό με 
ένα πλήκτρο. Καθοδηγούμενο πρό-
γραμμα αυτο-καθαρισμού. Ένα ακόμα 
χαρακτηριστικό που κάνει τη σειρά  
PT να ξεχωρίζει: ο ευχάριστα απλός  
και διαισθητικός χειρισμός.
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Ώρα αιχμής στη λάντζα. Στο επίκεντρο το PT από την Winterhalter. Στον πάγκο 
εισόδου φορτώνονται τα καλάθια με τα λερωμένα πιάτα. Ο κύκλος πλύσης ξεκινά.  
Από την άλλη πλευρά αφαιρούνται τα πλυμένα προϊόντα προς πλύση. Χωρίς 
περιττούς χρόνους αναμονής. Τα πάντα λειτουργούν με βέλτιστο συντονισμό και 
αγαστή συνεργασία. Η τέλεια διαδικασία πλύσης. Η σειρά PT το κάνει δυνατό: η 
καινοτόμος τεχνολογία της είναι σχεδιασμένη για τις πλέον υψηλές απαιτήσεις και 
τη μέγιστη οικονομία. Μία ολοκληρωμένη λύση για διάφορα προϊόντα προς πλύση. 
Γρήγορα, οικονομικά και αποτελεσματικά.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ.

ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ 
 
Τέλεια προσαρμοσμένα στον διαθέσιμο 
χώρο και στα προϊόντα που έχετε προς 
πλύση: τα PT διατίθενται στα μεγέθη 
M, L και XL. Και μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές 
εκδόσεις: πλυντήριο για πιάτα, για ποτή-
ρια, για μπιστρό ή για μαχαιροπίρουνα. 
Με το καθένα τους να διαθέτει έως και 
τρία βασικά προγράμματα και άλλες 
δυνατές επιλογές ρύθμισης. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
Έξυπνη χρήση ενέργειας. Μικρή κα-
τανάλωση νερού. Άψογο αποτέλεσμα 
πλύσης. Το σύστημα πλύσης του PT 
δείχνει πώς οι πλέον υψηλές απαιτήσεις 
για το αποτέλεσμα της πλύσης μπορούν 
να συνδυαστούν με τον μέγιστο βαθμό 
οικονομίας.
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Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με 
περαιτέρω χαρακτηριστικά προϊόντος 
της σειράς PT στον ιστότοπό μας στη 
διεύθυνση:   
 
>> www.winterhalter.com/pt  
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ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
Εκτός από τα δύο συστήματα ανάκτησης της θερ-
μότητας λυμάτων και αποβαλλόμενου αέρα υπάρ-
χει ως προαιρετική επιλογή για τα PT στα μεγέθη 
M και L και η αντλία θερμότητας «ClimatePlus»*: 
Δεν χρησιμοποιεί μόνο τη θερμική ενέργεια στο 
εσωτερικό του μηχανήματος για να θερμάνει το 
νερό του ντεπόζιτου και ξεβγάλματος - αλλά και 
την ενέργεια από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό 
περιορίζει το λειτουργικό κόστος έως και 50 %, 
μειώνει την περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία και  
χάρη στην δράση κλιματισμού εξασφαλίζει μια πιο 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στον χώρο της λάντζας.   
 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ  
Αξιοποιήστε όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης: 
για τα PT είναι διαθέσιμη η προαιρετική επιλογή  
ενός συστήματος ξεβγάλματος με αυτόνομη  
μετάδοση κίνησης. Συγκριτικά με τα συμβατικά  
συστήματα εδώ ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας 
είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση της κίνησης.  
Η ποσότητα του νερού ξεβγάλματος μειώνεται  
έτσι έως και κατά 17 %. Αντίστοιχη είναι η μείωση 
για το λειτουργικό σας κόστος. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΙΕΣΗΣ  
ΠΛΥΣΗΣ  
Κάθε πλυντήριο της σειρά PT διαθέτει μία μετα-
βλητή ρύθμιση της πίεσης του νερού πλύσης: το 
σύστημα «VarioPower» προσαρμόζει με ακρίβεια 
την πίεση της πλύσης στα εκάστοτε προϊόντα προς 
πλύση και τον βαθμό βρωμιάς. Τα λεπτά ποτήρια ή 
τα εύθραυστα μπολ πλένονται με μειωμένη πίεση 
νερού και τα ανθεκτικά πιάτα με υψηλότερη πίεση 
νερού. Έτσι οι βρωμιές αφαιρούνται αξιόπιστα και 
τα προϊόντα προς πλύση προστατεύονται.  
 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΟΗΣ  
Όσο πιο καθαρό το νερό πλύσης, τόσο καλύτερο  
το αποτέλεσμα. Για αυτό το λόγο το PT είναι  
εξοπλισμένο με ένα σύστημα φιλτραρίσματος 
πλήρους ροής. Στο επίπεδο 1 το κάλυμμα δεξα-
μενής διοχετεύει όλο το νερό σε έναν κύλινδρο 
σήτας. Εκεί, στο επίπεδο 2, αφαιρούνται πρώτα  
τα μεγάλα, και μετά τα μικρά σωματίδια ρύπων. 
Μετά το Mediamat κατακρατεί στο επίπεδο 3 τα 
υπέρλεπτα σωματίδια, όπως το ίζημα του καφέ. 
Και στο επίπεδο 4 λειτουργεί η σήτα αναρρό-
φησης αντλίας προστατεύοντας την αντλία από 
μηχανικές ζημιές. Έτσι το νερό πλύσης παραμένει 
διαρκώς καθαρό.   
 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  
Στον βασικό εξοπλισμό της σειράς PT ανήκει 
η λειτουργία ανάκτησης θερμότητας λυμάτων 
«EnergyLight»: Ο εναλλάκτης θερμότητας  
χρησιμοποιεί την ενέργεια των λυμάτων για τη 
θέρμανση του κρύου νερού εισόδου. Το πλεονέ-
κτημα: προστασία των φυσικών πόρων και  
μείωση του κόστους ενέργειας έως και 10 %  
ανά κύκλο πλύσης.   
 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕ-
ΝΟΥ ΑΕΡΑ  
Η προαιρετική αυτή επιλογή εγγυάται γρήγορη 
απόσβεση: Σε αντίθεση προς την περιλαμβανόμενη 
στον βασικό εξοπλισμό λειτουργία ανάκτησης θερ-
μότητας λυμάτων «EnergyLight», η «EnergyPlus» 
συνδυάζει έναν αποδοτικότερο εναλλάκτη θερ-
μότητας λυμάτων με έναν πρόσθετο εναλλάκτη 
θερμότητας αποβαλλόμενου αέρα. Το σύστημα 
αυτό αξιοποιεί την ενέργεια των θερμών υδρατμών 
για να προθερμάνει το κρύο νερό εισόδου. Το πλε-
ονέκτημα: εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας 
έως και 20 % ανά κύκλο πλύσης. Και όταν ανοίγει 
το μηχάνημα δεν σημειώνεται διαφυγή θερμών 
υδρατμών. 
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*  Διατηρείτε τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εντός ερμητικά σφραγισμένης διάταξης, ψυκτικό μέσο R134a, 0,75 kg, ισοδύναμο 1,07 t CO2 Δυναμικό  

υπερθέρμανσης πλανήτη 1430.



«Πλένει γρήγορα και με άψογη καθαριότητα, είναι 
απόλυτα αξιόπιστο και φροντίζει τα πιάτα. Με αυτό τον 
τρόπο, το PT προσφέρει αυτό που κάθε σεφ κουζίνας 
επιθυμεί: Δεν χρειάζεται να ανησυχώ για το πλύσιμο! Και 
μπορώ να συγκεντρώνομαι στα ουσιώδη: την παρασκευή 
των πιάτων μου.»  
 
Ollie Dabbous, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΕΦ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ HIDE  
RESTAURANT | PICCADILLY, ΛΟΝΔΙΝΟ
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ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΣΗΣ  
 
Είναι προσαρμοσμένα για ποτήρια, πιάτα ή μαχαιροπίρουνα. Με 
το λειτουργικό τους σχεδιασμό ταιριάζουν ακριβώς στα εκάστοτε 
προϊόντα προς πλύση, τα προστατεύουν και αποτρέπουν τις ζημιές. 
Εξασφαλίζουν ιδανική κυκλοφορία νερού και αέρα και γρήγορο 
στέγνωμα. Και φυσικά απλουστεύουν τον χειρισμό και τη μεταφορά  
των προϊόντων προς πλύση.  
 
Τα καλάθια πλύσης έχουν αποφασιστική επίδραση στην ποιότητα  
του αποτελέσματος πλύσης και στο ύψος του κόστους λειτουργίας.  
Σας συμβουλεύουμε ποιο καλάθι είναι ιδανικό για τις απαιτήσεις  
σας. Έτσι ώστε στο τέλος να προκύψει η καλύτερη λύση για εσάς.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Τις περισσότερες φορές παραμένουν στη σκιά του μηχανήματος. Συχνά 
υποτιμώνται. Αλλά έχουν αποφασιστική επίδραση στο αποτέλεσμα 
πλύσης: τα χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, αποτελούν ένα σημαντικό 
συστατικό στοιχείο στο ολοκληρωμένο σύστημα της Winterhalter.   
 
Στην έδρα μας στο Meckenbeuren, έχουμε δημιουργήσει γι' αυτό  
ένα τμήμα έρευνας με αυτόνομο εργαστήριο. Εδώ αναπτύσσουμε και 
δοκιμάζουμε φόρμουλες για μια γκάμα ιδιαίτερα αποτελεσματικών 
καθαριστικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής. Είναι κατασκευασμένα 
ακριβώς για τα διάφορα προϊόντα προς πλύση και τους διάφορους  
τύπους βρωμιάς, οικονομικά στην κατανάλωση και ιδανικά προσαρμο-
σμένα μέσα στην γκάμα. Έτσι αλληλοσυμπληρώνονται και παρέχουν 
από κοινού ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα πλύσης.
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Καθαριότητα και υγιεινή. Καθένα από τα προϊόντα μας συνεισφέρει 
το μερίδιό του σε αυτό. Όταν συνυπάρχουν, το αποτέλεσμα πλύσης 
είναι ιδανικό. Καλώς ήλθατε στο ολοκληρωμένο σύστημα από την 
Winterhalter!

F 8400B 100 N



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ  
 
Εναποθέσεις. Γραμμές. Κηλίδες. Είναι ένα «σουβενίρ από 
την λάντζα» και οι φυσικοί εχθροί κάθε γαστρονόμου. Επειδή 
αντιπροσωπεύουν την κακή ποιότητα πλύσης. Επειδή τα άλατα 
μειώνουν τη δράση του καθαριστικού και του γυαλιστικού και 
βλάπτουν μόνιμα το μηχάνημα. Το πρόβλημα είναι η σύνθεση 
του νερού – η λύση είναι η επαγγελματική επεξεργασία του 
νερού. 
 
Πέρα από συσκευές για την αποσκλήρυνση, τη μερική ή  
πλήρη αφαίρεση των αλάτων υπάρχει και η κορυφαία λύση  
AT Excellence-M για τις πλέον υψηλές απαιτήσεις: η εξωτερική 
συσκευή αντίστροφης όσμωσης είναι ειδικά σχεδιασμένη για  
τις μεγάλες ποσότητες προϊόντων προς πλύση της σειράς ΡΤ  
και αφαιρεί το 98 % των περιεχόμενων στο νερό διαλυμένων  
συστατικών στοιχείων. Το απαλλαγμένο από άλατα νερό όσμω-
σης προστατεύει το πλυντήριο πιάτων και εμποδίζει τα σημάδια 
στα ποτήρια, τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα. Το αποτέλεσμα: 
σκεύη που λάμπουν απευθείας από το μηχάνημα – χωρίς να 
χρειάζεται πρόσθετο γυάλισμα με το χέρι. 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 
Η Winterhalter είναι ο ειδικός στα επαγγελματικά συστήματα πλύσης. Γνωρίζουμε τις διάφορες κουζίνες σε 
όλο τον κόσμο. Γνωρίζουμε τι έχει σημασία κατά την πλύση και τι πρέπει να προσέχει κανείς. Και: Χαιρόμαστε 
να μεταδίδουμε τη γνώση και την πείρα αυτή στους πελάτες μας. 
 
Ο στόχος: η τέλεια διαδικασία πλύσης. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της σειράς PT είναι η ευελιξία της. Το μηχά-
νημα προσαρμόζεται τέλεια στον διαθέσιμο χώρο σας και στις διαδικασίες σας. Ποια εκδοχή εγκατάστασης 
διευκολύνει καλύτερα τη ροή εργασιών σας; Βρίσκονται οι πάγκοι εισόδου και εξόδου σε μία ευθεία ή ίσως σε 
γωνιακή διάταξη για εξοικονόμηση χώρου; Από ποια πλευρά πρέπει να συλλέγονται τα πλυμένα προϊόντα προς 
πλύση, ποια είναι η κατεύθυνση διέλευσης; Είναι σκόπιμη μία διάταξη TwinSet με δύο συνδεδεμένα μηχανήματα; 
Ή ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας; Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας. Προκειμένου 
να λάβετε τις σωστές αποφάσεις σε αυτή σας την επένδυση.   
 
Ο συνεργάτης σας - Winterhalter. Με μια ομάδα συμβούλων και μελετητών αναλύουμε επί τόπου την ιδιαίτερή 
σας κατάσταση: τα βασικά σχέδια, τη διάταξη του χώρου, τις διαδικασίες. Σχεδιάζουμε τις προβλεπόμενες  
σας ανάγκες και υπολογίζουμε τον απαιτούμενο για την κάλυψή τους εξοπλισμό. Σας παρέχουμε υποστήριξη 
με την οργάνωση της λειτουργίας πλύσης του καταστήματός σας, βελτιστοποιούμε την εφοδιαστική αλυσίδα 
πλύσης και διενεργούμε προγράμματα εξοικείωσης και εκπαίδευσης για τους εργαζομένους σας. Με λίγα  
λόγια: είμαστε δίπλα σας για ό,τι έχει να κάνει με την πλύση. Από την αρχή. Και σας βοηθούμε να διαμορφώσετε 
τη διαδικασία πλύσης σας όσο το δυνατόν πιο επαγγελματικά και αποδοτικά.  
 
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς; Ας το συζητήσουμε: Tel.: +30 6980644444 / info@winterhalter.com
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Προσγειωμένοι. Διορατικοί. Οικείοι. Η κουλτούρα και οι αξίες της 
οικογένειάς μας έχουν διαμορφώσει την επιχείρηση Winterhalter 
για περισσότερες από τρεις γενιές. Κοντά στους εργαζομένους, 
τους πελάτες και τους εταίρους. Μακροπρόθεσμη σκέψη με το 
βλέμμα στις επερχόμενες γενιές. Ανάληψη προσωπικής ευθύνης 
– όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά για την Winterhalter. Είμαστε 
υπερήφανοι για την οικογενειακή επιχείρησή μας. Και χαιρόμαστε 
να την εξελίσσουμε κάθε ημέρα και λίγο περισσότερο.

1.700
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 
Μια υψηλή απαίτηση ποιότητας. Εργατικότητα. Περιέρ-
γεια και φιλοδοξία. Αυτά είναι τα γονίδια που τυπικά  
ανήκουν σε έναν εργαζόμενο της Winterhalter. Και αυτά 
είναι τα γονίδια με τα οποία αναπτυχθήκαμε από μια μικρή 
σουηβική οικογενειακή επιχείρηση σε έναν παγκόσμιο 
παίκτη: με πάνω από 40 εγκαταστάσεις παγκοσμίως και 
εταίρους μεταπώλησης σε πάνω από 70 χώρες. Είμαστε 
υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Και είμαστε υπερή-
φανοι για καθέναν από τους εργαζομένους μας που έχει 
συνεισφέρει το μερίδιό του σε αυτό. Έτσι, επωφελούμαστε 
της ευκαιρίας και σας λέμε επίσημα εδώ «Ευχαριστούμε!».

«Είμαστε  
οικογενειάρχες!»
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Karl Winterhalter

Jürgen Winterhalter

ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ  
 
Παλαιότερα αρκούσε η παράδοση ενός πλυντηρίου πιά-
των στην κουζίνα των πελατών μας . Σήμερα απαιτείται η 
ανάπτυξη μίας εξατομικευμένης λύσης – ιδανικά προσαρ-
μοσμένης στην κατάσταση και τις ειδικές απαιτήσεις και 
επιθυμίες του πελάτη. Μια τέτοια λύση βασίζεται σε μια 
καθαρή ανάλυση και σχεδίαση. Για το σκοπό αυτό πραγ-
ματοποιούμε το σχεδιασμό του χώρου με τη βοήθεια των 
πλέον σύγχρονων λογισμικών CAD σε 2D και 3D. Για μια 
αποδοτική διαδικασία πλύσης.

Η ΠΡΩΤΗ WINTERHALTER   
 
Όλα ξεκινούν το 1947: Ο Karl Winterhalter 
ιδρύει στο Friedrichshafen τη δική του 
εταιρεία. Αρχικά συλλέγει απομέταλλα 
από τον πόλεμο και από αυτά αναπτύσσει 
οικιακά είδη. Κατσαρόλες και φούρνους. 
Λίγο καιρό αργότερα ειδικεύεται και πα-
ρουσιάζει το 1957 το μοντέλο GS 60: το 
πρώτο επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 
της Winterhalter. Έκτοτε, η επιχείρηση 
επιδιώκει πάντα μόνο έναν στόχο. Ιδανικά 
αποτελέσματα πλύσης στο πλαίσιο μίας 
αποδοτικής διαδικασίας πλύσης. 

«Προϊόντα, παροχή
συμβουλών, σέρβις – στην
Winterhalter υπάρχουν τρία
μεγέθη που είναι αρμονικά
συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και
για να προσφέρουμε στους
πελάτες μας την ασφάλεια ότι
έχουν τον σωστό εταίρο για
κάθε ερώτηση σχετικά με τη
διαδικασία πλύσης.»

Ralph Winterhalter



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Θέλουμε ως ειδικοί στην πλύση να βασιζόμαστε στα προϊόντα άλλων κατασκευ-
αστών; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή μάς ήρθε αμέσως και ήταν «Όχι!». Αυτή 
αποτέλεσε τη στιγμή της γέννησης του δικού μας ερευνητικού εργαστηρίου: 
Πολλά χρόνια τώρα αναπτύσσουμε εδώ ειδικές φόρμουλες για γνήσια χημικά 
προϊόντα της Winterhalter: από καθαριστικά και γυαλιστικά έως και προϊόντα 
υγιεινής. 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ  
 
Σχεδόν 1.000 συμμετέχοντες ετησίως 
και 250 ημέρες εκπαίδευσης παγκο-
σμίως: Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης που προσφέρουμε, μετα-
δίδουμε τη γνώση και την πείρα μας στο 
μάθημα «Πλύση». Στους εργαζομένους 
μας και στους εμπορικούς εταίρους και 
τους εταίρους σέρβις μας. Στόχος μας: 
Κάθε πελάτης της Winterhalter πρέπει 
να λαμβάνει ικανοποιητικές συμβουλές  
σχετικά με την κατάστασή του και 
επαγγελματική εξυπηρέτηση. Κατά την 
πρώτη ενημέρωση, κατά την εγκατά-
σταση ενός πλυντηρίου πιάτων ή κατά 
τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου 
ραντεβού συντήρησης και σέρβις. 

Χρήσιμες πληροφορίες  
Ως ειδικοί στην πλύση, θέτουμε στην 
Winterhalter μια υψηλή αξίωση για τον 
εαυτό μας: Θέλουμε να ικανοποιούμε τους 
πελάτες μας όχι μόνο στην τρέχουσα κατά-
στασή τους. Θέλουμε να τους συνοδεύουμε 
προδραστικά και να τους κερδίζουμε μα-
κροπρόθεσμα. Το σέρβις παίζει σ' αυτή την 
περίπτωση ένα σημαντικό ρόλο: Το συνεχές 
και αδιάκοπο δίκτυό μας εγγυάται γρήγορη 
και επαγγελματική υποστήριξη επιτόπου. 
Παγκόσμια. Εμείς και οι εταίροι σέρβις μας 
είμαστε εκεί, όταν μας χρειάζεστε. Γι' αυτό 
μπορείτε να βασίζεστε κάθε στιγμή στην 
Winterhalter!

Ποιες δυνατότητες μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες; Με ποιο τρόπο 
αλλάζει η κοινωνία μας και το περιβάλλον της εργασίας; Ποιες τάσεις 
και εξελίξεις θα διαμορφώσουν την επαγγελματική πλύση στο μέλλον; 
Βρίσκουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις εξαιρετικά συναρπαστικές. Και γι' 
αυτό ασχολούμαστε ήδη από σήμερα με το τι θα αντιμετωπίσουμε, εμείς 
και οι πελάτες μας, αύριο και μεθαύριο. Με τις NEXT LEVEL SOLUTIONS 
μας παρουσιάζουμε πώς θα φαίνονται οι αντίστοιχες λύσεις. Παραδείγμα 
είναι το CONNECTED WASH και το PAY PER WASH.  
 
>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND  
Εξακολουθεί να παραμένει όχι μόνο ένδειξη προέλευσης, 
αλλά και σφραγίδα ποιότητας: Τα προϊόντα που παρά-
γονται στη Γερμανία και την Ελβετία αντιπροσωπεύουν 
σε όλο τον κόσμο την ύψιστη ποιότητα και την απόλυτη 
αξιοπιστία. Αντιπροσωπεύουν την τέχνη της μηχανικής, 
το εφευρετικό πνεύμα και την ακρίβεια. Η Winterhalter 
είναι η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό: Στο Meckenbeuren, 
το Endingen και το Rüthi αναπτύσσουμε και παράγουμε 
λύσεις για εξαιρετική καθαριότητα και υγιεινή. Δίνουμε 
αυτή την υπόσχεση για κάθε πλυντήριο πιάτων που φεύγει 
από το εργοστάσιό μας.

«Εις το επανιδείν!» 
 
Ένα πλυντήριο πιάτων της Winterhalter συνο-
δεύει τον ιδιοκτήτη του συχνά για 15 ή 20 χρόνια. 
Κατά συνέπεια, το θέμα των παλαιών συσκευών 
απασχολεί σπάνια τους πελάτες μας. Κατασκευά-
ζουμε, έτσι ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να επι-
σκευαστούν εύκολα. Μειώνουμε την ποικιλία των 
υλικών, επικεντρωνόμαστε σε τυποποιημένα υλικά 
προς επεξεργασία και τοποθετούμε σήμανση στα 
πλαστικά εξαρτήματα για εύκολη ανακύκλωση. Με 
αυτά και πολλά περισσότερα μέτρα, τα πλυντήρια 
πιάτων της Winterhalter επιτυγχάνουν ένα ιδιαίτε-
ρα υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης.
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* Ύψος εργασίας προαιρετικά επίσης 900 mm, αντί των 850 mm. Οι κάθετες διαστάσεις αυξάνονται έτσι κατά 50 mm.  
** Η πραγματική ισχύς ποικίλει ανάλογα με την τάση δικτύου. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Τάση Ασφάλεια Συνολική τιμή σύνδεσης  

ντεπόζιτο 2,5 kW** (Cool: 2 x 2,5 kW**) 

μπόιλερ 6,4 kW**

Συνολική τιμή σύνδεσης   

ντεπόζιτο 2,5 kW**  

μπόιλερ 10,8 kW**

Χώρες

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

παγκόσμια

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

16 A 7,9 kW (Cool: 8,1 kW) 9,1 kW

25 A 10,2 kW 13,2 kW

32 A Cool: 11,5 kW 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 (Cool: 8,6 kW) 9,7 kW

25 A 10,9 kW 14,2 kW

32 A Cool: 12,4 kW 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 _

Βέλγιο32 A 10,1 kW –

50 A – 14,5 KW

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

Ιαπωνία
32 A 8,0 kW 8,1 kW

Τάση Ασφάλεια Συνολική τιμή σύνδεσης  Χώρες

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

παγκόσμια

400 V, 3N~, 50 Hz
16 A 7,9 kW

25 A / 32 A 10,2 kW

415 V, 3N~, 50 Hz

15 A 6,9 kW

16 A / 20 A 8,4 kW

25 A 10,9 kW

230 V, 3~, 50 Hz
25 A 7,8 kW

Βέλγιο
32 A 10,1 kW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ClimatePlus (PT-M / PT-L)
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Γενικά δεδομένα PT-M PT-L PT-XL

Χωρητικότητα ντεπόζιτου l 35 35 35

Εσωτερικές διαστάσεις καλαθιού mm 500 x 500 500 x 500 / 500 x 600 500 x 500 / 500 x 600

Καθαρίστε το ύψος εισόδου mm 440 440 560

ύψος εργασίας mm 850 850 850

Αντλία πλύσης kW 1,0 1,5 1,5

εκπομπή θορύβου dB(A) max. 62 max. 62 max. 62

Προστασία στεγανότητας IPX5 IPX5 IPX5

Βάρος καθαρό/μεικτό kg 134 / 159 137 / 165 140 / 171

– EnergyPlus kg 157 / 185 165 / 196 173 / 207

– ClimatePlus kg 214 / 256 218 / 263 –

Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου °C  60 (EnergyPlus, ClimatePlus: 20)

Απαιτούμενη πίεση ροής νερού bar / kPa 1,0 – 6,0 / 100 – 600

– EnergyPlus + ClimatePlus bar / kPa 1,5 – 6,0 / 150 – 600

Ειδικά δεδομένα γυαλιά πιάτα μπιστρό μαχαιροπήρουνα

θεωρητική απόδοση standard*1 Καλάθια 22 / 32 / 48

22 / 32 / 44 

HighTemp:  

15 / 20 / 25

28 / 32 / 40 11

θεωρητική απόδοση Σύντομο πρόγραμμα*1 Καλάθια 38 / 55 / 77 38 / 55 / 72 49 / 55 / 72 21

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά κύκλο 
πλύσης*2 

l
2,4  

Cool: 4,0

2,4 

HighTemp: 3,8
2,4 4,0

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά κύκλο 
πλύσης με κίνηση

l
2,0  

Cool: 3,6

2,0 

HighTemp: 3,8
2,0 3,6

Θερμοκρασία ντεπόζιτου °C
62  

Cool: 55

62 

HighTemp: 66
62 69

Θερμοκρασία νερού έκπλυσης °C
65 

Cool:*3
85 85 86

*1  Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / ηλεκτρική παροχή), οι τιμές που αναφέρονται εδώ μπορεί να μειωθούν. *2 Μη δεσμευτικές 
πληροφορίες. Η πραγματική κατανάλωση νερού ξεβγάλματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιτόπιες συνθήκες. *3 Ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού 
εισόδου, μπορεί να αλλάξει στους 65 °C. *4 Ύψος εργασίας προαιρετικά επίσης 900 mm, αντί των 850 mm. Οι κάθετες διαστάσεις αυξάνονται έτσι κατά 50 mm.
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«Στο παρόν φυλλάδιο σας παρουσιάσαμε τη 
σειρά μας ΡΤ: τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
της, τις δυνατότητες χρήσης της και αυτό, 
για το οποίο διακρίνεται. Εδώ δεν μπορέσαμε 
να παραθέσουμε το ισχυρότερο επιχείρημα 
υπεροχής των προϊόντων μας: τις θετικές 
εμπειρίες των ικανοποιημένων πελατών μας. 
Εάν έχετε τη δυνατότητα, ρωτήστε να σας πουν 
για εμάς. Δεν υπάρχει καλύτερη βοήθεια για να 
αποφασίσετε.»
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Jürgen και Ralph Winterhalter
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