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Το ιδανικό πλυντήριο undercounter

ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ.UC





Ένα μηχάνημα για ιδανική καθαριό-
τητα και υγιεινή. Ειδικά σχεδιασμένα 
εξαρτήματα. Ειδικά ανεπτυγμένα  
χημικά προϊόντα. Παροχή συμβουλών 
και υποστήριξης. Κατάρτιση μελέτης 
και προσφορές εκπαίδευσης.  
Επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών 
και σέρβις. Όλα αυτά υπάρχουν στην 
Winterhalter.



Ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα,ταψιά και δίσκοι, σκεύη αρτοποιείου και κρεοπωλείου. Για μεγάλο ή μικρό χώρο. 
Με αποσκλήρυνση νερού ή χωρίς. Πίσω από τη σειρά UC κρύβεται μια απλή ιδέα σύμφωνη με τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες σας. Όλα σε ένα. Αλλά με τόσο μεγάλη δυνατότητα διαμόρφωσης, που στο τέλος προκύπτει μια πλήρως 
εξατομικευμένη λύση. Το μηχάνημα των ονείρων σας. 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ. 

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ Ή ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ  
 
Ή σειρά UC διατίθεται σε τέσσερα 
διαφορετικά μεγέθη: S, M, L και XL. 
Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος 
του μηχανήματος που ταιριάζει καλύ-
τερα στις ιδιαιτερότητες του χώρου 
σας και τα προϊόντα προς πλύση που 
έχετε. Aνεξάρτητα από το μέγεθος που 
θα επιλέξετε: Για κάθε χρήση υπάρχει 
φυσικά το κατάλληλο καλάθι. 

ΙΔΑΝΙΚΉ ΚΑΘΑΡΙΟΤΉΤΑ ΚΑΙ  
ΥΓΙΕΙΝΉ  
 
Αστραφτερά, καθαρά, υγιεινά και 
αψεγάδιαστα. Το UC εγγυάται ιδανικά 
αποτελέσματα πλύσης. Για ύψιστες 
απαιτήσεις σε καθαριότητα, υγιεινή, 
ποιότητα και αξιοπιστία.

UC-L

UC-S UC-M

UC-XL
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ΛΥΣΉ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ  
 
Φτιαγμένο για εσάς: Ανάλογα με τη 
χρήση, παραλαμβάνετε το UC ως 
πλυντήριο ποτηριών, πιάτων, μαχαι-
ροπίρουνων ή ως πλυντήριο μπιστρό. 
Κάθε μηχάνημα έχει έως τρία βασικά 
προγράμματα με τα οποία μπορείτε  
να προσαρμόσετε την πλύση εύκολα  
και γρήγορα στη μορφή, το μέγεθος 
και το επίπεδο βρωμιάς των εκάστοτε 
προϊόντων προς πλύση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
Ή σειρά UC προσφέρει οικονομία στην 
κατανάλωση και μειωμένο κόστος λει-
τουργίας: Ο βελτιστοποιημένος βραχίο-
νας πλύσης μειώνει την κατανάλωση νε-
ρού έναντι του προηγούμενου μοντέλου 
κατά έως και 25 %. Με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται επίσης η κατανάλωση του 
ρεύματος και των χημικών προϊόντων – 
κάτι που μειώνει ακόμα περισσότερο το 
συνολικό κόστος λειτουργίας. Και αυτό 
με εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης. 

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΉ ΧΡΉΣΉ  
 
Μια έξυπνη οθόνη αφής με επιλογή 
προγράμματος, ένδειξη προόδου και 
σύντομα επεξηγηματικά βίντεο. Εργο-
νομική λαβή πόρτας. Και ένας ιδιαίτερα 
εύκολος καθαρισμός, για τον οποίο 
και οι δύο βραχίονες πλύσης μπορούν 
να αφαιρεθούν με ένα μόνο χέρι με το 
πάτημα ενός κουμπιού – χωρίς κανένα 
εργαλείο. Ο χειρισμός του UC είναι 
εύκολος και απλός. Έτσι, όπως το  
ονειρεύεται κανείς. 

Ή αποστολή του UC: αστραφτερά 
ποτήρια, καθαρά πιάτα, μαχαιροπίρουνα 
χωρίς στίγματα. Για ένα χαμόγελο 
ικανοποίησης από τους πελάτες σας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΥΣΉΣ  
 
με βελτιστοποιημένη 
διέλευση ροής και νέο σχήμα 
ακροφυσίου: για έως και  
25 % εξοικονόμηση νερού 

CONNECTED WASH  
 
με δυνατότητα ψηφιακής 
σύνδεσης για περισσότερη 
ασφάλεια και μεγαλύτερη 
απόδοση

ΕΞΥΠΝΉ ΟΘΟΝΉ ΑΦΉΣ  
 
για απλό και άνετο χειρισμό

UC-L
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Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με 
περαιτέρω χαρακτηριστικά προϊόντος 
της σειράς UC στον ιστότοπό μας, στη 
διεύθυνση:  
 
>> www.winterhalter.com/uc 
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ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ  
Ο βασικός σχεδιασμός του UC έχει αποδείξει την αξία του 
εδώ και πολλά χρόνια και είναι αυτός που έχει καταστήσει 
τη σειρά τόσο επιτυχημένη: Μια τεχνολογία μηχανήματος 
για τέσσερις διαφορετικές χρήσεις. Παραλαμβάνετε το UC 
ακριβώς στα μέτρα των ειδικών απαιτήσεών σας: ως πλυντή-
ριο ποτηριών, πιάτων, μαχαιροπίρουνων ή πλυντήριο μπιστρό. 
Στην περίπτωση που η προτιμώμενη χρήση αλλάξει κάποια 
στιγμή, o τεχνικός σέρβις σας μπορεί να παραμετροποιήσει 
το μηχάνημα εκ νέου και να μετατρέψει, για παράδειγμα, ένα 
πλυντήριο ποτηριών σε πλυντήριο μπιστρό. Επίσης, πέρα 
από κάθε βασικό πρόγραμμα τα UC διαθέτουν και μία σειρά 
από ειδικά προγράμματα. Για παράδειγμα, ένα σύντομο 
πρόγραμμα και ένα εντατικό πρόγραμμα για επίμονη βρωμιά. 
Το ECO πρόγραμμα για ιδιαίτερα οικονομική ή το Silence 
πρόγραμμα για ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία – ιδανική για 
την περιοχή του πάγκου του μπαρ. Επίσης, προγράμματα για 
τον αυτοκαθαρισμό, για την αλλαγή του νερού του κάδου και 
την αφαίρεση των αλάτων.  
 
ΕΞΥΠΝΉ ΟΘΟΝΉ ΑΦΉΣ  
Έτοιμο για το μέλλον: Στο «πιλοτήριο» του UC λειτουργεί μια 
έξυπνη οθόνη αφής. Εύκολη χρήση σε ουδέτερη γλώσσα με 
κατανοητά εικονογράμματα και μηνύματα σφάλματος σε 22 
γλώσσες που κάνει απλό τον χειρισμό. Με τη λειτουργία χρο-
νοδιακόπτη μπορείτε να προγραμματίσετε το UC σας, ώστε 
να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα κάποια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ή οθόνη αντιδρά άμεσα και 
μπορείτε να τη χειριστείτε εύκολα και με γάντια. Ή επιφάνεια 
είναι από γυαλί και ιδιαίτερα ανθεκτική: Έχει δοκιμαστεί κάτω 
από ακραίες συνθήκες. 

VARIOPOWER:  
ΙΔΑΝΙΚΉ ΠΙΕΣΉ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΉ  
Τα ελαφριά προϊόντα προς πλύση παραμένουν με ασφάλεια 
στη θέση τους ενώ τα βαριά προϊόντα προς πλύση μπορούν  
να πλένονται με υψηλότερη πίεση νερού: Το σύστημα αυ-
τόματης ρύθμισης πίεσης του νερού πλύσης VarioPower 
διασφαλίζει την αυτόματη προσαρμογή των παραμέτρων  
του επιλεγμένου προγράμματος στα προϊόντα προς πλύση.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ  
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
Όσο πιο καθαρό το νερό πλύσης, τόσο καλύτερο το αποτέλε-
σμα. Για αυτό η σειρά UC είναι εξοπλισμένη με το δοκιμασμέ-
νο και αποτελεσματικό σύστημα τετραπλού φιλτραρίσματος 
σαπουνόνερου της Winterhalter. Στο επίπεδο 1 το επίπεδο 
φίλτρο αφαιρεί τις μεγάλου μεγέθους βρωμιές από το νερό 
πλύσης. Στο επίπεδο 2 χρησιμοποιείται ο κύλινδρος σήτας  
με ένα φίλτρο λεπτής διήθησης για τα μικρά σωματίδια βρω-
μιάς. Μετά το Mediamat κατακρατεί στο επίπεδο 3 τα υπέρ-
λεπτα σωματίδια, όπως το ίζημα του καφέ. Και στο επίπεδο 4 
λειτουργεί το φίλτρο αντλίας αναρρόφησης προστατεύοντας 
την αντλία από μηχανικές ζημιές.  
 
ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉ ΣΧΕΔΙΑΣΉ ΥΓΙΕΙΝΉΣ  
Το UC είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα θολότητας, ο 
οποίος ανιχνεύει αυτόματα τον βαθμό βρωμιάς του νερού.  
Επιβλέπει οπτικά το νερό του κάδου και σε περίπτωση  
υπερβολικά έντονης βρωμιάς φροντίζει για μια γρήγορη  
αναγέννηση. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες λειτουργίες  
που διασφαλίζουν μέγιστο βαθμό υγιεινής όπως για παρά-
δειγμα ο σχεδιασμός υγιεινής του μηχανήματος με χαμηλω-
μένο οδηγό καλαθιού και χαμηλωμένο κάδο με θερμαντικό 
σώμα-υγιεινής. Και το Thermostop, το οποίο αρχίζει το 
ξέβγαλμα μόνο όταν έχει επιτευχθεί η απαραίτητη για την 
υγιεινή της πλύσης θερμοκρασία νερού ξεβγάλματος. Το 
ενσωματωμένο ημερολόγιο υγιεινής καταγράφει την τήρηση 
των κανονισμών και παρέχει τεκμηριωμένη ασφάλεια.  
 
CONNECTED WASH:  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΉ ΑΠΟΔΟΣΉ   
Κάθε UC διαθέτει εργοστασιακά στη βασική έκδοση μία 
λειτουργία δικτύωσης LAN/WLAN. Χάρη σε αυτή, το μηχά-
νημα μπορεί να συνδεθεί με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
με κινητή τερματική συσκευή μέσω του CONNECTED WASH. 
Έτσι επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις για την ανάλυση και  
την αξιολόγηση όλων των σημαντικών δεδομένων λειτουργίας 
– και κατ' επέκταση η βελτιστοποίηση της συνολικής διαδικα-
σίας πλύσης. Ταυτόχρονα το UC λαμβάνει αυτόματα όλες τις 
σημαντικές ενημερώσεις, ώστε να έχει πάντα εγκατεστημένη 
την τελευταία έκδοση του λογισμικού. 
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Έξυπνη αξιοποίηση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας: Το UC εξοπλίζεται προαιρετικά με το σύστημα 
ανάκτησης θερμού αέρα κυκλοφορίας «Energy». Το σύστημα αυτό αξιοποιεί την ενέργεια των θερμών 
υδρατμών για να προθερμάνει το κρύο νερό εισόδου. Αυτό μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού, 
περιορίζει το λειτουργικό κόστος και αποτρέπει τη διαφυγή θερμών υδρατμών κατά το άνοιγμα του 
μηχανήματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ

Στον εναλλάκτη θερμότητας το κρύο  
νερό εισόδου προθερμαίνεται μέσω της 
θερμικής ενέργειας των υδρατμών.

Μετά τον κύκλο πλύσης οι ζεστοί υδρατμοί 
απορροφώνται αυτόματα από το εσωτερι-
κό του μηχανήματος. 

Το προθερμασμένο νερό εισόδου διοχε-
τεύεται στο μπόιλερ και έτσι δεν χρειάζεται 
να θερμανθεί από την αρχή.

2

ΑΝΑΚΤΉΣΉ ΘΕΡΜΟΤΉΤΑΣ
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΉ ΟΣΜΩΣΉ  
Για υψηλότερες απαιτήσεις στην ποιότητα του νερού υπάρχει το «UC Excellence-i» με ενσωματωμένη 
αντίστροφη όσμωση. Εξασφαλίζει αστραφτερά ποτήρια και μαχαιροπίρουνα – χωρίς συμπληρωματικό 
γυάλισμα. Στο UC Excellence-iPlus, το οποίο είναι επιπρόσθετα εξοπλισμένο με έναν ενσωματωμένο 
αποσκληρυντή, είναι δυνατή χάρη στη λειτουργία VarioAqua η χρήση νερού όσμωσης για το πλύσιμο  
των ποτηριών και αποσκληρυμένου νερού για το πλύσιμο των πιάτων.  
 
Οι εξωτερικές συσκευές αντίστροφης όσμωσης AT Excellence-S και AT Excellence-M πείθουν με την 
απόλυτη αξιοπιστία τους στην επίτευξη του τέλειου αποτελέσματος πλύσης. Χάρη στη λειτουργία 
AquaOpt, μετά από μακρά διαλείμματα πλύσης το νερό υποβάλλεται σε επεξεργασία βελτιστοποίησης 
μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας του νερού. Ή κατάσταση λειτουργίας των συσκευών 
AT Excellence προβάλλεται στην οθόνη του πλυντηρίου πιάτων.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΚΛΉΡΥΝΤΉΣ  
Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για την προστασία του μηχανήματος: Κάθε UC παρέχεται  
προαιρετικά με ενσωματωμένο αποσκληρυντή. Είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα με τρόπο που εξοι-
κονομεί χώρο και παρέχει συνεχώς μαλακό νερό. Έτσι, το καθαριστικό και το γυαλιστικό αναπτύσσουν 
βέλτιστη δράση και τα υπολείμματα αλάτων στο μηχάνημα μειώνονται σημαντικά.

Υπολείμματα, γραμμές, κηλίδες. Είναι ένα «σουβενίρ από την λάντζα» και οι φυσικοί εχθροί κάθε γαστρο-
νόμου, επειδή αντιπροσωπεύουν την κακή ποιότητα πλύσης. 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.  
 
Ή Winterhalter ανέπτυξε γι' αυτό ένα πλήρες σύστημα. Από την απλή αποσκλήρυνση, τη μερική και πλήρη 
αφαίρεση αλάτων έως και την αντίστροφη όσμωση, είτε ενσωματωμένο στο μηχάνημα είτε ως εξωτερική  
συσκευή και πάντα ακριβώς στα μέτρα των δικών σας απαιτήσεων και της ποιότητας του νερού στον χώρο  
σας. Το αποτέλεσμα είναι αστραφτερά ποτήρια χωρίς συμπληρωματικό γυάλισμα, αστραφτερά μαχαι-
ροπίρουνα και πιάτα που λάμπουν.  
 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές λύσεις αντίστροφης όσμωσης της Winterhalter:  
AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus και UC-M Excellence-i/Plus.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
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«Έχουμε πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να πλυθούν. Για 
αυτό προτιμήσαμε εξ' αρχής έναν δυνατό συνδυασμό: ένα UC-XL  
για τα πιάτα και τα δοχεία GN και ένα UC-S για τα ποτήρια και  
τα μαχαιροπίρουνα. Ήταν ακριβώς η σωστή απόφαση: Η ποιότητα,  
η αξιοπιστία και η εξυπηρέτηση πελατών της Winterhalter μας  
ενθουσιάζουν ξανά και ξανά!» 
 
Μιχαήλ Λουκίδης (Michail Loukidis), ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ, ROTH ENERGIE | ALLENDORF
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ΚΑΛΑΘΙΑ ΠΛΥΣΉΣ  
 
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. Απλουστεύουν τον χειρισμό και τη μεταφορά των προϊό-
ντων προς πλύση. Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικές λύσεις, όπως  
το σύστημα διπλού καλαθιού, με το οποίο μπορείτε να πλύνετε σε  
2 επίπεδα σε μόνο έναν κύκλο πλύσης, επιτυγχάνοντας ακόμα  
μεγαλύτερη ευελιξία.  
 
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, ώστε στο τέλος να προκύψει η καλύτερη λύση για εσάς. 

ΧΉΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Τις περισσότερες φορές παραμένουν στη σκιά του μηχανήματος. Συχνά 
υποτιμώνται. Ωστόσο, έχουν αποφασιστική επίδραση στο αποτέλεσμα 
πλύσης. Ως εκ τούτου, τα χημικά προϊόντα 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.  

Καθαριότητα και υγιεινή. Καθένα από τα προϊόντα μας συνεισφέρει το μερίδιό 
του σε αυτό και όταν συνυπάρχουν, το αποτέλεσμα πλύσης είναι ιδανικό. Καλώς 
ήλθατε στο ολοκληρωμένο σύστημα από την Winterhalter!

F 420 e
Spezial-Reiniger
Special detergent

B 200 S
Klarspüler
Rinse aid 
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ΒΑΣΕΙΣ  
 
Θέλετε να φέρετε το UC σας στο ιδανικό ύψος εργασίας και να δημιουρ-
γήσετε πρόσθετο χώρο στοίβαξης; Για παράδειγμα, για να φυλάσσετε 
τα καλάθια πλύσης σας κάτω από το μηχάνημα με τρόπο που εξοικονο-
μεί χώρο; Ή να αποθηκεύετε τα δοχεία αποθήκευσης των καθαριστικών 
και γυαλιστικών; Και αυτό το έχουμε προνοήσει και έχουμε αναπτύξει 
ειδικές βάσεις για τα μηχανήματα σε πλαίσιο βάσης που διαθέτουμε. 
Ανοιχτά και κλειστά, σε διάφορα ύψη, με ή χωρίς συρτάρι. Για φύλαξη 
με τρόπο που εξοικονομεί χώρο και εργονομική εργασία. 

ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 
Ή 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.  
Αναλύουμε από κοινού τις διαδικασίες σας, προγραμματίζουμε τις ανάγκες σας και σχεδιάζουμε τον ιδα-
νικό εξοπλισμό. Οργανώνουμε τη λειτουργία πλύσης, βελτιστοποιούμε την εφοδιαστική αλυσίδα πλύσης 
σας και πραγματοποιούμε ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις για τους εργαζομένους σας. Είμαστε δίπλα 
σας για ό,τι έχει να κάνει με την πλύση. Και σας βοηθούμε να διαμορφώσετε τη διαδικασία πλύσης σας 
όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.  
 
Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς; Ας το συζητήσουμε: Τηλ: 2112120578 / Κιν: 6980644444 /  
info@winterhalter.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΉΣΉΣ  
 
Τέλειο αποτέλεσμα πλύσης, με σταθερή ποιότητα σε βάθος χρόνου και το  
χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Τα πλεονεκτήματα της σωστής  
δοσομέτρησης των χημικών προϊόντων πλύσης είναι πολλά. Σωστή δοσομέ-
τρηση σημαίνει: προσαρμοσμένη με ακρίβεια στη σκληρότητα του νερού, 
στα προϊόντα προς πλύση και στον βαθμό βρωμιάς. Για αυτό υπάρχουν 
οι σωλήνες αναρρόφησης από την Winterhalter: Υποστηρίζουν ακριβή 
δοσομέτρηση του καθαριστικού και του γυαλιστικού από το μπιτόνι – με 
αυτόματη επιτήρηση στάθμης και μήνυμα εξάντλησης του αποθέματος 
στην οθόνη του μηχανήματος.  
 
Προαιρετικά, το UC διατίθεται και με ενσωματωμένα δοχεία αποθήκευσης 
για καθαριστικό και γυαλιστικό. Έτσι δεν χρειάζεται πρόσθετος χώρος – 
και δεν υπάρχουν μπιτόνια αφημένα τριγύρω.
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Προσγειωμένοι. Διορατικοί. Οικείοι. Ή 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.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
 
ΥΨΉΛΉ απαίτηση ποιότητας. Εργατικότητα. Περιέργεια 
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 τοπική 
οικογενειακή επιχείρηση σε έναν παγκόσμιο παίκτη: με 
περισσότερες 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 ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ  
ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΕΝΉ ΠΛΥΣΉ  
 
Παλαιότερα αρκούσε η παράδοση ενός πλυντηρίου πιά-
των στην κουζίνα των πελατών μας . Σήμερα απαιτείται  
η ανάπτυξη μίας εξατομικευμένης λύσης – ιδανικά προ-
σαρμοσμένης στην κατάσταση και τις ειδικές απαιτήσεις 
και επιθυμίες του πελάτη. Μια τέτοια λύση βασίζεται σε 
μια λεπτομερή ανάλυση και σχεδίαση. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιούμε το σχεδιασμό του χώρου με τη βοήθεια 
των πλέον σύγχρονων λογισμικών CAD σε 2D και 3D. Για 
μια αποδοτική διαδικασία πλύσης.

Ή ΠΡΩΤΉ 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 στο πλαίσιο μίας αποδοτι-
κής διαδικασίας πλύσης. 

«Προϊόντα, παροχή
συμβουλών, σέρβις – στην
Winterhalter υπάρχουν τρία
αντικείμενα 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

ΠΑΝΩ ΑΠΟ2.000



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

Ή ΑΚΑΔΉΜΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΉΝ  
ΕΠΙΣΤΉΜΉ ΤΉΣ ΠΛΥΣΉΣ  
 
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 
μελλοντικά και να τους κερδίζουμε μακρο-
πρόθεσμα. 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 στην Ελβετία αντιπροσωπεύουν 
σε όλο τον κόσμο την ύψιστη ποιότητα και την απόλυτη 
αξιοπιστία. Αντιπροσωπεύουν την τέχνη της μηχανικής, 
το εφευρετικό πνεύμα και την ακρίβεια. Ή 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 συνοδεύει 
τον ιδιοκτήτη του συχνά για 15 ή 20 χρόνια. Κατά 
συνέπεια, το θέμα των παλαιών συσκευών απα-
σχολεί σπάνια τους πελάτες μας. Κατασκευάζουμε 
με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν κάποια στιγμή 
να επισκευαστούν εύκολα. Μειώνουμε την ποικιλία 
των υλικών, επικεντρωνόμαστε σε τυποποιημένα 
υλικά προς επεξεργασία και τοποθετούμε σήμαν-
ση στα πλαστικά εξαρτήματα για εύκολη ανακύ-
κλωση. Με αυτά και πολλά περισσότερα μέτρα, τα 
πλυντήρια πιάτων της Winterhalter επιτυγχάνουν 
ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

ΉΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΉΣ

Γενικά χαρακτηριστικά UC-S UC-M UC-L UC-XL

Χωρητικότητα κάδου l 9,5 15,3 15,3 15,3

Διαστάσεις καλαθιού mm 400 x 400 500 x 500 500 x 500 500 x 500 / 500 x 540

Ελεύθερο ύψος οδήγησης mm 309 309 404 404

Αντλία πλύσης kW 0,6 0,6 0,6 0,6

Εκπομπή θορύβου dB(A) μέγ. 55

Προστασία κατά πιτσιλισμάτων με πλαστικό πίσω τοίχωμα IPX3 IPX3 IPX3 –

Προστασία κατά πιτσιλισμάτων με πίσω τοίχωμα CN IPX5 IPX5 IPX5 IPX5

Βάρος καθαρό / μεικτό kg 59 / 68 64 / 74 69 / 79 69 / 79

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

με Excellence-i kg 79 / 88 85 / 95 – –

Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου °C 60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)

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

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

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

Ειδικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το λογισμικό Ποτήρια Πιάτα Μπιστρό Μαχαιροπίρουνα

Θεωρητική απόδοση βασικού προγράμματος *1 Καλάθια / h 22 / 32 / 48 24 / 28 / 40 28 / 32 / 40 11

Θεωρητική απόδοση σύντομου προγράμματος *1 Καλάθια / h 77 66 66 21

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά  
κύκλο πλύσης *2 UC-S

l
Βασικό: 2,0 
Eco: 1,8 
Cool: 3,4

Βασικό: 2,0 
Eco: 1,8 

Βασικό: 2,0 
Eco: 1,8

Βασικό: 3,2 
Eco: 2,9

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά  
κύκλο πλύσης *2 UC-M, -L, -XL

l
Βασικό: 2,2 
Eco: 2,0 
Cool: 3,4

Βασικό: 2,2 
Eco: 2,0

Βασικό: 2,2 
Eco: 2,0

Βασικό: 3,4 
Eco: 3,1

Θερμοκρασία κάδου °C
62 
Cool: 55

62 62 69

Θερμοκρασία νερού ξεβγάλματος °C
65 
Cool: *3

85 65 – 85 85

Θερμοκρασία νερού ξεβγάλματος Energy *4 °C 65 65 65 65

Τάση Ασφάλεια Συνολική τιμή σύνδεσης *5  
Θέρμανση κάδου 1,8 kW  
Θέρμανση λέβητα 4,9 kW

Συνολική τιμή σύνδεσης Cool *5 
Θέρμανση κάδου 2,5 kW  
Θέρμανση λέβητα 4,9 kW

Χώρες

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

6,0 kW 
7,9 kW

– 
6,1 kW

Παγκόσμια

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 –
Βέλγιο

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

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

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz 25 A 6,9 kW – 
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*1 Ανάλογα με τα κατασκευαστικά δεδομένα (θερμοκρασία νερού εισόδου / σύνδεση ρεύματος), οι αναγραφόμενες τιμές μπορεί να μειωθούν.  

*2 Ή ένδειξη παρατίθεται ενδεικτικά. Οι πραγματικές ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος εξαρτώνται από τα δεδομένα της υφιστάμενης υποδομής στον χώρο εγκατάστασης.  

*3 Ανάλογα με τη θερμοκρασία νερού εισόδου, με δυνατότητα εναλλαγής στους 65 °C.  

*4 Θερμοκρασία νερού εισόδου < 20 °C. 

*5 Ή πραγματική τιμή σύνδεσης εξαρτάται από την τάση του δικτύου.

Υπόδειξη    Για την τοποθέτηση σε  
εσοχή πρέπει να λάβετε  
υπόψη τις ακόλουθες  
αλλαγές διαστάσεων: 

Ύψος:      +  5 mm 
Πλάτος:      +10 mm 
Βάθος:      +  5 mm 
 
α αφαιρώντας τα πόδια, το ύψος του 
μηχανήματος μειώνεται κατά 10 mm. 
β χωρίς ενσωματωμένα δοχεία  
αποθήκευσης για το καθαριστικό και  
το γυαλιστικό, μειώνεται σε όλα τα  
μηχανήματα το βάθος κατά 20 mm. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να βρείτε στο σχέδιο εγκατάστασης.

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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Τέλεια πλυμένα μπουκάλια, σε λιγότερο από ένα λεπτό,για πιστοποιημένη ασφάλεια υγιεινής.  
Το καλάθι πλύσης φιαλών της σειράς UC προσφέρει εύκολη αναβάθμιση με πρόσθετο εξοπλισμό.

Νερό σε δικές σας φιάλες ή σε κανάτες γεμισμένες από δι-
ανομέα νερού; Όλο και περισσότεροι εστιάτορες σερβίρουν 
στους πελάτες τους νερό με αυτό τον τρόπο και χρειάζονται 
μία αντίστοιχη λύση πλύσης. Ή Winterhalter τη βρήκε: Με το 
καλάθι πλύσης φιαλών και έναν ειδικό προσαρμογέα, κάθε 
πλυντήριο πιάτων της σειράς UC μπορεί να μετατραπεί σε 
σύστημα πλύσης φιαλών. Μέσω ενός ειδικού ακροφυσίου 
το νερό ψεκάζεται απευθείας στο εσωτερικό της φιάλης 
διασφαλίζοντας πιστοποιημένη ασφάλεια υγιεινής κατά το 
πρότυπο DIN SPEC 10534. Επίσης, όλα τα πλυντήρια πιάτων 
της σειράς UC μπορούν να εξοπλιστούν συμπληρωματικά  
με το καλάθι φιαλών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ 
 Έως 8 τέλεια πλυμένες φιάλες σε λιγότερο από 1 λεπτό 
 Κατάλληλο για φιάλες διαμέτρου έως 100 mm 
  Πιστοποιημένη ασφάλεια υγιεινής κατά το πρότυπο  

DIN SPEC 10534 
  Δυνατότητα αλλαγής λειτουργίας οποτεδήποτε  

αντικαθιστώντας απλά τον κάτω βραχίονα πλύσης με  
τον προσαρμογέα καλαθιού πλύσης φιαλών  
Δυνατότητα συμπληρωματικού εξοπλισμού για όλα τα 
πλυντήρια undercounter Winterhalter της σειράς UC

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ:

ΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΠΛΥΣΉΣ ΦΙΑΛΩΝ  
ΤΉΣ WINTERHALTER

18  ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;





«Στο παρόν φυλλάδιο σας παρουσιάσαμε τη σειρά 
μας UC: τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, 
τις δυνατότητες χρήσης της και αυτό, για το οποίο 
διακρίνεται. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο σας οφείλουμε 
το ισχυρότερο επιχείρημα: τις θετικές εμπειρίες 
των ικανοποιημένων πελατών μας. Απλώς ρωτήστε 
σχετικά, όταν την επόμενη φορά δείτε κάπου ένα UC. 
Δεν υπάρχει καλύτερη βοήθεια για να αποφασίσετε.»
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