
Μεγάλη ισχύς. Υψηλή πίεση νερού. Το ισχυρό και ανθεκτικό πλυντήριο 
συσκευών εξοπλισμού. Για πραγματικά επίμονη βρωμιά. 

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ.UF





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



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 
Οθόνη αφής και πλήκτρο γρήγορης 
έναρξης. Αναδιπλούμενη θύρα. Καρότσι 
καλαθιού και ανυψούμενο καλάθι. 
Όλα αυτά αλλά και πολλές άλλες 
λεπτομέρειες κάνουν τον χειρισμό του 
UF απλό και ιδιαίτερα εργονομικό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
 
Η πλύση σκευών είναι πλύση με 
ιδιαίτερες προκλήσεις. Η σειρά UF 
είναι ειδικά σχεδιασμένη για αυτές: Η 
υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής 
και η στέρεα επεξεργασία κάνουν το 
μηχάνημα στιβαρό, απόλυτα αξιόπιστο 
και με μακρά διάρκεια ζωής.

ΤΕΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΥΣΗΣ 
 
Πρωτεΐνη, άμυλο ή λίπη: Όποια κι εάν 
είναι η βρωμιά το UF τα καταφέρνει 
ακόμα και με δυνατές και επίμονες 
εναποθέσεις. Με ένα σύστημα 
πλύσης υψηλής απόδοσης και ένα 
πρόγραμμα μουλιάσματος είναι ιδανικά 
προετοιμασμένο για το τέλειο πλύσιμο 
συσκευών.
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Η απόλυτη δοκιμασία για ένα πλυντήριο πιάτων. Ακραία επίμονες βρωμιές. Σε 
διαφορετικά σκεύη. Εκεί που το πλύσιμο συνιστά πρόκληση, βρίσκεται στο στοιχείο 
της: η σειρά UF από την Winterhalter. Στιβαρή κατασκευή. Με μεγάλη ισχύ. Και 
καινοτόμα χαρακτηριστικά: για εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης και μέγιστο 
βαθμό υγιεινής. Είστε αρτοποιός, κρεοπώλης ή έχετε κατάστημα εστίασης και 
έχετε υψηλές απαιτήσεις ως προς την πλύση των σκευών; Το UF είναι το μηχάνημά 
σας.

ΠΛΗΡΗΣ ΙΣΧΥΣ.

ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ  
 
Τέλεια προσαρμοσμένα στα προϊόντα 
που έχετε προς πλύση: Τα UF 
διατίθενται σε τρία διαφορετικά 
μεγέθη. Το μικρό UF-M είναι ιδανικό 
για μικρά και μεσαίου μεγέθους σκεύη. 
Το UF-L διαθέτει μεγαλύτερο ύψος 
εισόδου που επιτρέπει το πλύσιμο 
ταψιών μεγαλύτερων διαστάσεων. 
Και το UF-XL προσφέρει επαρκή 
χωρητικότητα για μεγάλα και ογκώδη 
σκεύη. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Παντού, όπου εκτελούνται εργασίες 
με τρόφιμα, ισχύουν προδιαγραφές 
υγιεινής. Το UF εξασφαλίζει πως 
θα μπορείτε να τις τηρείτε χωρίς 
πρόβλημα: χάρη στον μελετημένο 
σχεδιασμό υγιεινής στο εσωτερικού 
του μηχανήματος. Βασίζεται σε μία 
αρχιτεκτονική του μηχανήματος που 
κάνει τον καθαρισμό ιδιαίτερα εύκολο. 
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Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση με 
περαιτέρω χαρακτηριστικά προϊόντος 
της σειράς UF στον ιστότοπό μας στη 
διεύθυνση:  
 
>> www.winterhalter.com/uf 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
Κάθε UF είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα πλύσης υψηλής 
απόδοσης από ανοξείδωτο χάλυβα: Η ειδική γεωμετρία του 
βραχίονα πλύσης και μία πίεση νερού έως 1 bar εγγυώνται 
βέλτιστη απόδοση πλύσης σε όλο το εσωτερικό του 
μηχανήματος. Παράλληλα η μεταβλητή ρύθμιση πίεσης 
νερού «VarioPower» επιτρέπει την προσαρμογή της πίεσης 
του νερού στο εκάστοτε βαθμό βρωμιάς των προϊόντων προς 
πλύση. Το αποτέλεσμα: τέλεια πλυμένα σκεύη εξοπλισμού και 
μέγιστος βαθμός υγιεινής.   
 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΘΥΡΑ  
Με τα πλυντήρια συσκευών εξοπλισμού της σειράς UF δεν 
επιτυγχάνεται μόνο τέλεια πλύση των σκευών. Αλλά και ο 
καθαρισμός του εσωτερικού του μηχανήματος: Η προαιρετικά 
διαθέσιμη αναδιπλούμενη θύρα μπορεί να απασφαλίζεται και 
να ανοίγει προς τα κάτω. Έτσι δεν υπάρχει απολύτως κανένα 
εμπόδιο και η πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος 
είναι ελεύθερη. 
 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
Εργονομικά. Πρακτικά. Απλά. Με το διαθέσιμο ως εξάρτημα 
καρότσι καλαθιών είναι δυνατή η γρήγορη συγκέντρωση και 
ογκωδέστερων και βαρύτερων προϊόντων προς πλύση και η 
μεταφορά τους στο μηχάνημα. Εκεί το καλάθι απλά ωθείται 
από το καρότσι μέσα στο μηχάνημα. Και μετά την πλύση όλα 
τοποθετούνται εξίσου γρήγορα και πάλι στη θέση τους. Για 
την απρόσκοπτη ροή εργασιών στη λάντζα.  
 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Έξυπνη αξιοποίηση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας: Το UF 
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. 
 
ΠΡΟΠΛΥΣΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Όποιος δουλεύει με πρωτεΐνη και άμυλο το γνωρίζει καλά: 
Η πρόπλυση με κρύο νερό είναι απαραίτητη προκειμένου 
οι βρωμιές να μην παραμείνουν κολλημένες στα προϊόντα 
προς πλύση. Για αυτό όλα τα πλυντήρια πιάτων της σειράς 
UF μπορούν να εξοπλίζονται προαιρετικά με ένα σύστημα 
πρόπλυσης κρύου νερού. Το κρύο καθαρό νερό διαλύει τις 
βρωμιές πριν τον κύριο κύκλο πλύσης. Αυτό εξασφαλίζει ένα 
καθαρό και υγιεινό αποτέλεσμα πλύσης και μειώνει τον φόρτο 
εργασίας που θα απαιτούσε η πρόπλυση στο χέρι. 
 
ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ 
Έτσι το μηχάνημα είναι έτοιμο σε λίγα μόλις λεπτά: 
Προαιρετικά το UF μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η απευθείας πλήρωση του ντεπόζιτου με θερμό νερό. 
Έτσι το πλυντήριο πιάτων είναι πιο γρήγορα έτοιμο προς 
λειτουργία και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτό ισχύει 
φυσικά και για την αλλαγή του νερού του ντεπόζιτου κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 
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«Ως σχολή μαγειρικής, θέτουμε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ένα πλυντήριο 
πιάτων. Πρέπει να είναι γρήγορο, ώστε 
να χάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο 
χρόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Πρέπει να είναι κατάλληλο για ογκώδη 
ταψιά και μεγάλες κατσαρόλες. 
Και πρέπει επίσης να απομακρύνει 
αξιόπιστα τα επίμονα υπολείμματα 
τροφών – καθώς οι μαθητές μας συχνά 
καίνε το φαγητό. Το UF επιτυγχάνει με 
ιδανικό τρόπο όλα αυτά. Και παράλληλα 
είναι τόσο απλό στο χειρισμό!»  
 
Małgorzata Michalska, ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ASHANTI | ŁÓDŹ, ΠΟΛΩΝΙΑ 



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!

ΚΑΛΑΘΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ    
 
Κατσαρόλες και λεκάνες. Είδη εξοπλισμού κουζίνας. Σκεύη. Τα καλάθια 
σκευών της Winterhalter σχεδιάστηκαν ειδικά για ογκώδη προϊόντα προς 
πλύση. Είναι εξαιρετικά στιβαρά και χάρη στην ανοιχτή κατασκευή τους 
από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπουν μέγιστη διαπερατότητα του νερού. 
Οι ειδικές ράγες κύλισης διευκολύνουν την είσοδο και έξοδο των καλα-
θιών – ιδιαίτερα σημαντικό για βαριά προϊόντα προς πλύση. Ό,τι κι εάν 
πλένετε: Για το UF σας υπάρχει το κατάλληλο καλάθι.    
 
Όμως η Winterhalter δεν έχει μόνο το κατάλληλο καλάθι για κάθε 
χρήση. Με ειδικά εξαρτήματα κάθε καλάθι γίνεται μία απολύτως 
εξατομικευμένη λύση. Για αρτοποιία υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα για 
τα στεφάνια τούρτας ή τα κορνέ. Για κρεοπωλεία διατίθενται ειδικά 
εξαρτήματα για τις επιφάνειες κοπής και τις θήκες μαχαιριών. Και με 
ένα πρόσθετο ενδιάμεσο πυθμένα μπορείτε απλά να διπλασιάσετε την 
ικανότητα πλύσης.   
 
Καλάθια πλύσης και εξαρτήματα καλαθιών προστατεύουν τα προϊόντα 
προς πλύση, εξασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα και γρήγορο στέγνω-
μα. Με τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες θα επιλέξετε το καλάθι που 
είναι ιδανικό για τις ανάγκες σας. Έτσι ώστε στο τέλος να προκύψει η 
καλύτερη λύση για εσάς. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ  
 
Λαμαρίνες, είδη κουζίνας, κιβώτια. Μερικά κατασκευασμένα από  
ευαίσθητα υλικά. Και σχεδόν όλα τους πολύ λερωμένα. Η πλύση  
σκευών είναι μια πραγματικά δύσκολη υπόθεση. Ο κανόνας είναι  
απλός: πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα  
και μέγιστη δυνατή προστασία.  
 
Σε συνδυασμό με το κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας νερού, τα  
πλυντήρια πιάτων της Winterhalter καταφέρνουν να συνδυάζουν και 
τα δύο: μειώνουν τα διαλυμένα στο σκληρό νερό μεταλλικά άλατα  
εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα αποσκληρυμένου  
νερού. Και τα πλεονεκτήματα είναι πολλά: Απαιτούνται μικρότερες  
δόσεις καθαριστικού και γυαλιστικού, τα οποία μπορούν να ξεδιπλώσουν  
καλύτερα τη δράση τους. Το βελτιωμένο αποτέλεσμα πλύσης εξασφα-
λίζει μέγιστο βαθμό υγιεινής. Και το μηχάνημα προστατεύεται συνεχώς 
από τις επιβλαβείς εναποθέσεις αλάτων.
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ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Τις περισσότερες φορές παραμένουν στη σκιά του μηχανήματος.  
Συχνά υποτιμώνται. Αλλά έχουν αποφασιστική επίδραση στο απο-
τέλεσμα 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 κατασκευα-
σμένα ακριβώς για τα διάφορα προϊόντα προς πλύση και τους διά-
φορους τύπους βρωμιάς, οικονομικά στην κατανάλωση και ιδανικά 
προσαρμοσμένα μέσα στην γκάμα. Έτσι αλληλοσυμπληρώνονται 
και παρέχουν από κοινού ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα πλύσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΛΥΣΗ ΣΚΕΥΩΝ   
 
Πρωτεΐνη, άμυλο, λίπη. Καμένα και ξεραμένα. Το πλύσιμο των σκευών  
συνιστά σημαντική πρόκληση για ένα πλυντήριο πιάτων. Tο UF της 
Winterhalter είναι άριστα εξοπλισμένο για τον σκοπό αυτό. Το πρόγραμμα  
μουλιάσματος εξασφαλίζει την αποκόλληση των ξεραμένων και καμένων 
βρωμιών πριν την κανονική πλύση. 
 
Για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις το UF διατίθεται και με την ειδική δι-
αδικασία μουλιάσματος «TurboZyme». Με αυτήν, τα σκεύη μουλιάζουνε 
–  πριν τον κανονικό κύκλο πλύσης – με το ειδικό χημικο «crust crucker» 
για να διαλύει τις επίμονες βρωμιές .Αυτό διασφαλίζει ακόμα και σε 
ακραίες περιπτώσεις ένα βέλτιστο αποτέλεσμα πλύσης, εξοικονομώντας 
ταυτόχρονα χρόνο και εργασία: Η πρόπλυση στο χέρι διευκολύνεται ή 
δεν είναι καν απαραίτητη. 
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ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ 
 
Η Winterhalter είναι ο ειδικός στα επαγγελματικά συστήματα πλύσης. Γνωρίζουμε τι έχει σημασία κατά την πλύση 
και τι πρέπει να προσέχει κανείς. Χαιρόμαστε να μεταδίδουμε τη γνώση και την πείρα αυτή στους πελάτες μας.  
 
Στόχος: η τέλεια διαδικασία πλύσης. Πίσω από κάθε πλυντήριο πιάτων της σειράς UF κρύβεται η επιδίωξη της 
Winterhalter να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που θα καλύπτει απόλυτα τη διαδικασία πλύσης της 
επιχείρησής σας. Πώς μπορεί το σύστημα πλύσης να ταιριάξει τέλεια στις συνθήκες του χώρου σας και στις 
διαδικασίες εργασιών σας; Ποιες δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικής σας διαδικασίας; Είμαστε εδώ για 
να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας.  
 
Η ομάδα συμβούλων και μελετητών της Winterhalter αναλύει άμεσα την όποια δυσκολία αντιμετωπίσετε: 
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 διαδικασία πλύσης και πραγματοποιούμε 
εκπαίδευση για τους εργαζόμενους σας. Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες συντήρησης και σέρβις, έτσι ώστε 
τα μηχανήματά σας να παραμείνουν λειτουργικά όσο το δυνατό περισσότερο χωρίς να μένουν εκτός λειτουρ-
γίας. Με λίγα λόγια είμαστε δίπλα σας σε ό,τι έχει να κάνει με την πλύση. Σας βοηθούμε να προσαρμόσετε 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

B 165 NE F 865 Plus
Spezial-Alureiniger 
Special aluminium detergent  

Spezial-Klarspüler 
Special rinse aid  



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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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά δεδομένα UF-M UF-L UF-XL

Χωρητικότητα ντεπόζιτου l 69 69 138

Εσωτερικές διαστάσεις καλαθιού mm 612 x 672 612 x 672 1305 x 672

Καθαρίστε το ύψος εισόδου mm 640 800 800

Αντλία πλύσης kW 2,5 2,5 2 x 2,5

εκπομπή θορύβου dB(A) < 70

Προστασία στεγανότητας IPX5

Βάρος καθαρό/μεικτό kg 190 / 220 200 / 230 305 / 355

Βάρος με έκδοση Energy καθαρό / μεικτό kg 225 / 255 235 / 265 350 / 400

Μέγ. θερμοκρασία νερού εισόδου °C 60 (Energy: 20)

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

Απαιτούμενη πίεση ροής νερού με Energy*1 bar / kPA 1,5 – 6 / 150 – 600

Ειδικά δεδομένα

θεωρητική απόδοση standard*2 Καλάθια 12 / 24 / 40

θεωρητική απόδοση Σύντομο πρόγραμμα*2 Καλάθια 23 / 42 / 64

θεωρητική απόδοση HighTemp*3 Καλάθια 10 / 15 / 20

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά κύκλο πλύσης*4 l 4,7 4,7 7,0

Ανάγκες σε νερό ξεβγάλματος ανά κύκλο πλύσης HighTemp*4 l 5,5 5,5 9,0

Θερμοκρασία ντεπόζιτου °C 63

Θερμοκρασία ντεπόζιτου HighTemp °C 66

Θερμοκρασία νερού έκπλυσης °C 85



Συνολική τιμή σύνδεσης Standard 

ντεπόζιτο 5 kW*5 

μπόιλερ 10,2 kW*5

Συνολική τιμή σύνδεσης Performance 

ντεπόζιτο 10 kW*5 

μπόιλερ 16,4 kW*5

Τάση Ασφάλεια UF-M / L UF-XL UF-M / L UF-XL Χώρες

380 V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz 16 A 8,7 kW 8,4 kW – –

παγκόσμια

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

16 A 

20 A 

25 A 

32 A 

40 A

9,4 kW 

10,0 kW 

16,3 kW 

17,5 kW 

–

8,8 kW 

10,0 kW 

16,2 kW 

17,4 kW 

–

– 

– 

16,4 kW 

18,8 kW 

25,1 kW

 

– 

16,4 kW 

18,8 kW 

26,2 kW

415 V, 3 N~ 50 Hz /60 Hz

16 A 

20 A 

25 A 

32 A 

40 A

10,0 kW 

10,8 kW 

17,4 kW 

18,7 kW 

–

9,5 kW 

10,8 kW 

17,1 kW 

18,4 kW 

21,1 kW

– 

– 

17,7 kW 

20,3 kW 

25,5 kW

– 

– 

17,7 kW 

20,3 kW 

26,8 kW

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

25 A 

32 A 

40 A 

50 A

9,4 kW 

10,2 kW 

– 

–

8,7 kW 

9,9 kW 

– 

–

– 

– 

15,2 kW 

17,7 kW

– 

– 

15,1 kW 

17,6 kW

Βέλγιο

200 V, 3~ 50 Hz / 60 Hz

25 A 

32 A 

40 A 

50 A

7,6 kW 

9,0 kW 

– 

–

9,1 kW 

– 

– 

–

– 

10,3 kW 

12,2 kW 

15,9 kW

– 

10,3 kW 

12,9 kW 

16,8 kW

Ιαπωνία

*1 Θερμοκρασία νερού εισόδου < 20 °C. 
*2 Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (θερμοκρασία νερού εισόδου / ηλεκτρική παροχή), οι τιμές που αναφέρονται εδώ μπορεί να μειωθούν. 
*3 ελάχ. ασφάλεια 25 A, θέρμανση ντεπόζιτου και μπόιλερ Performance. 
*4 Μη δεσμευτικές πληροφορίες. Η πραγματική κατανάλωση νερού ξεβγάλματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιτόπιες συνθήκες. 
*5 Η πραγματική ισχύς ποικίλει ανάλογα με την τάση δικτύου.
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«Στο παρόν φυλλάδιο σας παρουσιάσαμε τη 
σειρά μας UF: 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.»

01
/1

9 
Μ

ε 
τη

ν 
επ

ιφ
ύλ

αξ
η 

τε
χν

ικ
ώ

ν 
αλ

λα
γώ

ν.

Jürgen και Ralph Winterhalter
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