
Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych  

GS 630

KOMPAKTOWY SIŁACZ

GS 630 – najmniejsza na świecie zmywarka do garnków 

i przyrządów kuchennych 

Winterhalter oferuje Państwu idealne rozwiązanie do zmy-

wania garnków i naczyń kuchennych przy niewielkiej ilości 

dostępnego miejsca. GS 630 to najmniejsza na świecie zmy-

warka do garnków i przyrządów kuchennych. Jako kompak-

towa zmywarka w wersji podblatowej zapewnia wspaniałe 

rezultaty zmywania skrzynek Euronorm, blach wystawowych, 

pojemników GN, tac i filtrów tłuszczowych. W razie potrzeby 

w GS 630 można również zmywać naczynia i sztućce. 

Zarówno w gastronomii, piekarniach i masarniach, jak i w 

gastronomii systemowej ta mała zmywarka do garnków i 

przyrządów kuchennych potrafi dokonywać wielkich rzeczy. 

Pracuje w sposób higieniczny i ekonomiczny przy znacznej 

oszczędności czasu.

 

GS630 dzięki licznym innowacyjnym rozwiązaniom spełnia 

najwyższe wymagania i wyznacza kryteria w kwestii jakości. 

Urządzenie jest łatwe w obsłudze, oferuje bezpieczeństwo 

higieniczne i gwarantuje idealne rezultaty zmywania nawet 

przy uporczywych zabrudzeniach. Łatwa obsługa i serwis 

dopełniają pakiet usług oferowanych przez GS 630.

W gastronomii, piekarni, masarni czy też gastronomii syste-

mowej – pasuje do każdego rodzaju naczyń i zabrudzeń. 

Winterhalter oferuje także kosze, uzdatnianie wody i środki 

myjące.



Perfekcyjny rezultat zmywania i bezpieczeństwo  
higieniczne
System zmywania składający się z obracających się ramion my-
jących u góry i na dole osiąga maksymalne pokrycie powierzchni 
przy jednoczesnej dynamice na najwyższym poziomie. Dodat-
kowo do programu standardowego do dyspozycji jest program 
intensywny i program skrócony – do wyboru w zależności od 
stopnia zabrudzenia naczyń. Bezpieczeństwo higieniczne 
gwarantuje poczwórny system filtracji ługu z Mediamatem.

Łatwa obsługa
Każde rozwiązanie jest przemyślane: Neutralna językowo ob-
sługa za pomocą jednego przycisku z kodowaniem kolorami 
to idealne rozwiązanie także dla często zmieniającego się 
personelu zmywającego. Sprawdzone sterowanie programem 
WPS oferuje dodatkowy komfort jak np. wskaźnik aktualnej 
temperatury zbiornika i bojlera lub brak środka myjącego lub 
nabłyszczacza. Zablokowanie pozycji drzwi to rozwiązanie 
oszczędzające miejsce, które ma na celu przewietrzenie wnę-
trza maszyny na zakończenie dnia pracy.

Jakość i pielęgnacja maszyny
Wysokie wymagania jakościowe względem materiału i wy-
konania zapewniają długą żywotność maszyny. Zgodnie z 
powyższym GS 630 została wyposażona w ochronę przed 
zalaniem IPX5. Automatyczny program samoczyszczenia 
urządzenia ułatwia pielęgnację maszyny oraz oszczędza czas 
i koszty. Ramiona myjące z solidnie zamocowanymi dyszami 
myjącymi oraz wszystkie części systemu filtracji ługu można 
pojedynczo wyjmować w celu wyczyszczenia.

Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o. • Zmywarki przemysłowe i systemy zmywania

ul. Trakt Brzeski 62 B • 05-077 Warszawa-Wesoła • Polska • Telefon +48 22 7732552 lub 773 00 13 • Fax +48 22 7733303

www.winterhalter.com.pl • biuro@winterhalter.com.pl

Po całkowitym wkręceniu nóg wysokość 
maszyny zmniejsza się o 4 mm.

Dane techniczne

 GS 630
Liczba programów  3
Wydajność teoretyczna 1 / 2 / 3 [kosze / h] 38 / 29 / 12 
Zużycie wody
Pojemność zbiornika [l] 25
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania*2 [l / kosz] 4,4
Temperatury
Temperatura zbiornika [°C] 60
Temperatura płukania [°C] 85 (65)*1

Wymiary wewnętrzne kosza [mm] 630 x 465
Dane elektryczne
Całkowita moc przyłączeniowa / zabezpieczenie Patrz tabela poniżej
Pompa obiegowa (P1) [kW] 1,5
Ogrzewanie zbiornika [kW] 5,3 
Ogrzewanie bojlera [kW] 5,3
Pozostałe informacje
Maks. temperatura wody dopływowej [°C] 60
Wymagane ciśnienie przepływu wody bez / ze wstępnym  
zmywaniem zimną wodą

[bar] 1,0 – 6,0 / 2,5 – 6,0 

Zabezpieczenie przed pryskaniem  IPX5
Masa netto / brutto [kg] 105 / 120 

Napięcie Zabezpieczenie Całkowita moc przyłączeniowa Standard 
Bojler 10,2 kW / zbiornik 5 kW Kraje

380 V – 415 V /  
3 N~ 50 – 60 Hz 16 A 7,1 kW

na całym świecie, wyjątki: 
Japonia, Australia

200 V / 3~ 50 – 60 Hz 25 A 6,6 kW Japonia
380 – 415 V /  
3 N~ 50 – 60 Hz 16 A 8,7 kW Australia

230 V / 3~ 50 – 60 Hz 20 A 6,6 kW Belgia / Malezja

Parametry elektryczne
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*1 Opcjonalne przełączanie temperatury 
*2  W warunkach idealnych. Zużycie świeżej wody jest uzależnione od lokalnych warunków.  

Precyzyjna regulacja przeprowadzana jest przy uruchomieniu
Wszystkie pozostałe wartości dostępne w Internecie i aplikacji.


