630

GS

MAJHEN, A ZMOGLJIV
Kompakten, zmogljiv, s preprostim upravljanjem.
Najmanjši pomivalni stroj za kuhinjske pripomočke na svetu.
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TEHNIČNI PODATKI
Splošni podatki

GS 630

Prostornina rezervoarja

l

25

Mere košare

mm

600 x 465

mm

410
400

Svetla vstavna širina

mm

650

Obtočna črpalka

kW

1,5

Hrupa

dB(A)

< 70

Svetla vstavna višina
- brez košara
- z košara

MAJHEN POMIVALNI STROJ

Zaščita pred brizganjem

Zavzame zelo malo prostora v kuhinji, vendar je zelo zmogljiv. Pod visokim
vodnim tlakom brezhibno pomije tudi močno umazane kuhinjske pripomočke.
Ne glede na to, kaj ga čaka: pladnji, GN-posode, zaboji, pladnji in maščobni
filtri - pomivalni stroj GS 630 zmore pomiti vse. V pekarnah in mesnicah, v
gostinstvu in gostinskih obratih.

IPX5

Teža (neto / bruto)

kg

105 / 120

Maks. temperatura dovodne vode

°C

60

bar / kPA

1,0 – 6,0 / 100 – 600
2,5 – 6,0 / 250 – 600

Potrebni pretočni tlak vode
- brez hladnim predizpiranjem
- s hladnim predizpiranjem
Posebni podatki

Košare / h 38 / 29 / 12

Teoretična zmogljivost *1

Poraba vode za izpiranje na ciklus pomivanja* l

4,4

Temperatura rezervoarja

°C

60

Temperatura izpiranja

°C

85 (65)*3

2

01/19 11000653 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

POPOLNA ČISTOČA IN HIGIENA
Kjer se uporabljajo kuhinjski pripomočki, sta čistoča in higiena na prvem
mestu. Pomivalni stroj GS 630 uporablja reverzibilni sistem pomivanja z
zgornjo in spodnjo pomivalno roko. Druga za drugo se vrtita v nasprotni
smeri in s tem dosegata maksimalno pokritost in mehansko delovanje. To
tudi pri močni umazaniji poskrbi za brezhiben rezultat pomivanja.

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE
S kratkim, standardnim in intenzivnim programom lahko postopek pomivanja
preprosto in hitro prilagodite stopnji umazanije. Enostavno upravljanje s
tipko za začetek in jezikovno neodvisno barvno kodiranje. Temperaturo v
rezervoarju in bojlerju ter stanje pomivalnega in izpiralnega sredstva lahko
preprosto odčitate na zaslonu. Položaj priprtih vrat ob koncu dneva poskrbi
za zračenje notranjosti stroja. Popolno!

ELEKTRIČNE VRED
Napetost

Varovalka

380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz

16 A

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

20 A

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz

25 A

Skupna priključna moč
Grelec rezervoarja 4,9 kW*4 / 5,3 kW*4
Grelec bojlerja 4,9 kW*4 / 5,3 kW*4

Države

7,1 kW

Po vsem svetu

6,6 kW

Belgija

6,6 kW

Japonska

*1 Odvisno od pogojev na mestu postavitve (temperatura dovodne vode / električni priključek) se

KAKOVOSTNO IN VZDRŽLJIVO
Material in obdelava najboljše kakovosti, samodejni samočistilni program in
preprosto snemljive komponente za ročno čiščenje. Pomivalni stroj GS 630
je opremljen za dolgo življenjsko dobo, kot je značilno za vse pomivalne
stroje Winterhalter.

lahko navedene vrednosti znižajo.
*2 Nezavezujoč podatek. Dejanska poraba vode za izpiranje je lahko različna glede na pogoje na
mestu postavitve.
*3 Opcijski preklop temperature.
*4 Dejanska moč je odvisna od omrežne napetosti.
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