Band- en korventransportvaatwasmachines
MT-serie

Rendement en hygiëne in het groot

• Vaatwastechniek voor de grote keuken

Glanzende wasresultaten
aan de lopende band
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Perfect schoon en hygiënisch vaatwerk is een fundamentele eis – vooral op plaatsen waar veel mensen
eten en drinken. Goed om te weten dat u net zo op
de prestaties van uw vaatwasmachine kunt vertrouwen als uw gasten op de kwaliteit van uw keuken.
Want alleen als de verschillende processen naadloos
op elkaar aansluiten, kunt u zich volledig op uw
gasten richten.
Als vaatwasspecialist kennen wij uw wensen en
eisen en bieden hiervoor oplossingen op maat.
Wij weten waar het om draait – in grote restaurants,
hotels of personeelskantines, in mensa's en keukens
van ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen.
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• Band- of korventransportvaatwasmachine

Optimale vaatwastechniek door maximale
individualiteit
In elke grote keuken verschillen het type en het volume vaatwerk sterk. Met de MT-serie biedt
Winterhalter u vaatwastechniek op maat aan. Of u nu een band- of een korventransportvaatwasmachine kiest – dankzij de modulaire opbouw en een keur aan opties wordt de MT-serie geheel volgens
uw eisen geconfigureerd.

Bandtransportvaatwasmachine MTF

Korventransportvaatwasmachine MTR

Uw beslissingshulp: band- of korventransportvaatwasmachine?

Bandtransportvaatwasmachine MTF

Korventransportvaatwasmachine MTR

Hoofdzakelijk
toepassingsgebied

mensa's, ziekenhuizen, grotere kantines en
verzorgingsinrichtingen

hotels, restaurants, snelwegrestaurants, kleinere
kantines en verzorgingsinrichtingen

Hoeveelheid vaatwerk

continu

variabel

Wastijden

vaststaand

variabel

Vaatwerk

uniform

divers

Transport van het vaatwerk

op de transportband: borden, dienbladen, cloches,
warmhoudsystemen, bakjes enz.
in korven: glazen, bestek, kopjes en kleine artikelen

alle artikelen gesorteerd in geschikte korven

Bedieningspersoneel

minimaal 2 personen

minimaal 1 persoon

Organisatie

rechte beladings- en afvoerzones

uitvoering op maat van de aanvoer- en afvoertafels
(ook met bochten van 90° of 180°)

Debrasseren

doorgaans alleen debrasseren van etensresten
(niet handmatig voorspoelen)

doorgaans aanvullend handmatig voorspoelen met
zwenkbare vaatwerkdouche

Hoekinvoer van 90°

–

mogelijk

90°-keerbocht

–

mogelijk

90°-/180°-keerbocht

–

mogelijk

Enkele in de brochure weergegeven kenmerken horen bij speciale uitvoeringen.
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Maximale individualiteit door:
•

keuze tussen band- en korventransport, afhankelijk van de eisen

•

configuratie door modulaire opbouw, exact naar behoefte

•

meerdere opties en veelzijdige opstellingsmogelijkheden
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• Wasresultaat

Innovatieve techniek voor glanzende
wasresultaten
Eersteklas resultaten zijn voor Winterhalter vanzelfsprekend – juist bij grote hoeveelheden vaatwerk.
Daarachter zit doorontwikkelde, intelligente vaatwastechniek.

Zonder continu korventransport: geen gelijkmatig contact met het waswater*

Met continu korventransport: gelijkmatig contact met het waswater*

Krachtig vaatwassysteem

Speciale programma's

Wasarmen, sproeiervorm en pompdruk zijn
optimaal op elkaar afgestemd. Indien gewenst
kunnen de hoeken van de wasarmen afzonderlijk
worden ingesteld. Vooral bij vaatwerk met
verschillende niveaus (bijv. warmhoudbladen)
zorgen optionele, zijdelingse wasarmen ervoor
dat alle plaatsen worden bereikt.

Met de speciale programma's voor glazen (optioneel) en bakken wordt het wasproces aangepast
aan bijzondere eisen. In het glazenprogramma
wordt bijvoorbeeld osmosewater – indien
beschikbaar – automatisch bijgeschakeld voor
de naspoeling.

Continu korventransport
Wasbadfiltratie
Elke voor- en hoofdwastank beschikt over een
zeefsysteem over het gehele oppervlak in combinatie met een pompinlaatzeef en de beproefde
Mediamat. Deze verwijdert door middel van
centrifugaalkracht zeer fijne deeltjes zoals bijv.
koffiedik uit het waswater, en garandeert hierdoor permanent een optimaal wasresultaat.

Voor continu transport van het vaatwerk is een
speciale aandrijving ontwikkeld, die een gelijkmatig contact met het waswater garandeert.

Voorwaszone met warmtewisselaar
De warmtewisselaar zorgt voor een constant lage
temperatuur. Zo wordt afzetting van zetmeel en
eiwit voorkomen en het resultaat van het voorwassen aanzienlijk verbeterd. Bovendien wordt
de energie die uit de voorwaszone wordt gewonnen gebruikt om het naspoelwater te verwarmen.
* Weergave van de voorwaszone
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Glanzende wasresultaten door:
•

doorontwikkeld vaatwassysteem in combinatie met efficiënte
wasbadfiltratie

•

speciale programma's voor glazen en bakken

•

gelijkmatig contact met het waswater –
ook bij korventransportvaatwasmachines
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• Machinehygiëne

Hygiënische veiligheid door:

8

•

hygiënisch schoon interieur van de machine

•

gefilterde afvoerlucht voor een beter keukenklimaat

•

zelfreinigingsprogramma

Consequent hygiëneconcept voor meer
veiligheid
Vooral in grote keukens is een veilige hygiëne een must. Het uitgebreide hygiëneconcept, inclusief
het bijzondere machineontwerp, zorgt voor proceszekerheid en maakt de MT-serie absoluut uniek.

MTF met sokkelopstelling

Plafondreinigingssproeier

Hygiënedeuren

Automatische zelfreiniging

De diepgetrokken hygiënedeuren met gladde
binnenzijden voorkomen afzetting van vuil en
bacteriën. Ze kunnen 180° worden gedraaid
en garanderen zo een goede toegang naar het
interieur van de machine.

Tijdens het wassen reinigen draaiende sproeiers
met schoon water uit de tank van de naspoelzone
voornamelijk het plafond van de machine, zonder
extra waterverbruik. Aan het einde van de werkdag wordt automatisch het gehele interieur van
de machine met schoon heet water uitgespoeld
en het tankwater geloosd. Hierdoor wordt de
handmatige reiniging veel eenvoudiger.

Luchtafvoersysteem met vetfilter
Een vetfilter beschermt het luchtafvoerkanaal
tegen vervuiling. Bovendien worden afzettingen
beperkt door de afgeronde vormen. De lucht die
in de keuken terechtkomt is schoner – een groot
voordeel voor het klimaat.

HighTemp – wassen met hogere
temperaturen
Voor speciale eisen die verder gaan dan
DIN 10510 zijn de vaatwasmachines van de
MT-serie ook verkrijgbaar als HighTempvarianten. Deze functie kan naar wens in- of
uitgeschakeld worden.

Voor maximale hygiëne biedt de MT-serie
bovendien:
• diepgetrokken hygiënetanks zonder hoeken
en naden
• gladde hygiëne-achterwand zonder leidingen
• warmtewisselaar-reinigingssysteem met twee
draaiende wasarmen (boven en onder)
• sokkelopstelling
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• Rendement

Weldoordachte oplossingen voor reductie van
de exploitatiekosten
Reductie van de kosten en een bewuste omgang met bronnen zijn bij het afwassen van grote
hoeveelheden vaatwerk van groot belang. Dankzij doorontwikkelde technische oplossingen
verlaagt u met de MT-serie elke dag uw exploitatiekosten.

Minimaal waterverbruik

Vaatwerkgestuurde zone-activering

Het geoptimaliseerde naspoelsysteem van de
MT-serie verlaagt het verbruik van schoon water
met maximaal 30 %. Dit kan leiden tot een jaarlijkse besparing van 227.800* liter water. Dat is het
gemiddelde verbruik per jaar van een huishouden
van vijf personen.

Dankzij de vaatwerkgestuurde zone-activering
reageert de MT-serie automatisch op uw hoeveelheid vaatwerk: de pompen, de toevoer van schoon
water en het drogen worden alleen geactiveerd
als zich in de desbetreffende zone vaatwerk
bevindt. Zo worden bronnen als water, reinigingsmiddel, naglansmiddel en energie doelgericht en zuinig toegepast. Bovendien wordt de
geluids-, warmte-, en dampemissie verlaagd.
Voor meer rendement biedt de MT-serie
bovendien:
•
•
•
•

* Bij een waterbesparing van 130 l/h (MTR 5-430 LLLLM), 6 bedrijfsuren
per dag, 365 bedrijfsdagen per jaar en 80 % belasting.
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dubbelwandige uitvoering
gesloten bodemplaat
aparte afvoer voor de voorwaszone
reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit:
tot 50 % minder reinigingsmiddel, tot 3 kWh
per uur minder energie

€

60

60

30.000

terugverdientijd

20.000

temperatuur [°C]

50

cumulatief
€ 33.640*

35.000

25.000

70

40

10.000

10

aanschafkosten ca.

5.000
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

jaren

* Basis voor de berekening van warmteterugwinning uit afvoerlucht: 12 kWh per
uur energiebesparing x 0,16 €/kWh x 6 fwasuren per dag x 80 % belasting x
365 bedrijfsdagen/jaar = € 3.364 x 10 jaar = € 33.640

Energy warmteterugwinning uit
afgevoerde lucht
De warmteterugwinning uit afgevoerde lucht
Energy gebruikt de energie van de warme
afvoerlucht om het koude toevoerwater op te
warmen. Hierdoor worden de vochtigheid en
de temperatuur van de afvoerlucht merkbaar
verlaagd. De energiebehoefte per uur wordt
met maximaal 12 kWh gereduceerd.*1

40
30

30
20

15.000

50

absolute vochtigheid
van de damp

20

temperatuur
van de damp
zonder warmteterug- met warmteterugwinning
winning Energy
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met warmtepomp
Climate

met warmtepomp
Climate+

absolute vochtigheid [g water/m3 lucht]

cumulatieve besparing
door Energy bij MT-serie

70

0

Verlaging van de afgifte van warmte en vocht van transportvaatwasmachines
aan de ruimte

Warmtepomp Climate+
Bij de warmtepomp Climate+ wordt naast het
koude toevoerwater ook het tankwater van de
laatste hoofdwastank verwarmd. De energiebesparing ligt op deze manier bij maximaal18 kWh
per uur. Tegelijkertijd worden de vochtigheid en
de temperatuur van de afvoerlucht nog meer
verlaagd. Het luchtafvoerkanaal hoeft niet op
een luchtafvoerinstallatie in de keuken te worden aangesloten.*2

Warmtepomp Climate
Met de warmtepomp Climate kan in vergelijking
met de Energie warmteterugwinning uit afgevoerde lucht nog meer energie worden teruggewonnen. De vochtigheid en de temperatuur van
de afvoerlucht worden nog verder verlaagd.
De energiebesparing ligt bij maximaal 14 kWh
per uur. Het luchtafvoerkanaal hoeft niet op een
luchtafvoerinstallatie in de keuken te worden
aangesloten.*2

Uiterst lage exploitatiekosten door:
•

gereduceerd verbruik van bronnen

•

verlaging van de aansluitwaarde bij gebruik van
warmteterugwinningssystemen

•

verbeterd binnenklimaat

*1 Wij adviseren u het luchtafvoerkanaal indirect aan de luchtafvoerinstallatie in de keuken aan te sluiten.
*2 Ventilatie van de ruimte moet conform VDI 2052 voldoende
gewaarborgd zijn.
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• Bedieningsgemak

Het touchscreen – intuïtieve bediening,
volledige controle
Via het touchscreen kan hygiëne- en bedrijfsrelevante informatie snel en eenvoudig worden opgeroepen. Dankzij de omvangrijke gegevensdocumentatie behoudt de keukenleiding altijd overzicht.

Bedieningsmenu met keuze van de transportsnelheid

Logboek bedrijfsgegevens – taalinstelling Engels

Intuïtieve bediening

PIN-beveiligd keukenchef-menu

De symbolen en animaties op het touchscreen
maken een veilige bediening mogelijk – ook door
onervaren keukenpersoneel.

Op een PIN-beveiligd niveau kan de keukenleiding belangrijke gegevens zoals verbruik,
belasting en service-intervallen opvragen.
Met het logboek bedrijfsgegevens kunnen
afwasgewoontes worden herkend en indien
nodig worden geoptimaliseerd. Het hygiënelogboek documenteert alle hygiënerelevante
gebeurtenissen en storingen.

De vaatwasmachine wordt verantwoordelijk
De MT-serie communiceert machine-informatie
en storingen door middel van optische en akoestische signalen. Zo wordt bijvoorbeeld direct
herkend of de reservoirs voor reinigingsmiddel
of naglansmiddel leeg zijn en worden deze
aangevuld. Voor bewaking van een veilig
bedrijf kunnen altijd tank- en boilertemperaturen
worden weergegeven.

Passieve hygiëneveiligheid
Het door een extern reinigingsmiddel-doseersysteem gegeven storingssignaal wordt op het
display van de machine getoond. Dit verhoogt
de hygiëneveiligheid nog verder.

Bewaking van externe waterbehandeling
Foutmeldingen van externe waterbehandelingsapparatuur (bijv. RoMatik 420) kunnen eveneens
op het display van de MT-serie worden weergegeven. Uitvaltijden kunnen zo aanzienlijk worden
gereduceerd – een constant perfect naspoelresultaat is hiermee gewaarborgd.

Voor maximaal bedieningsgemak biedt de
MT-serie bovendien:
• tijdgestuurde, automatische inbedrijfstelling
• keuze uit meer dan 24 displaytalen
• GSM-module voor remote-dataoverdracht
• data-interfaces
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Optimaal bedieningscomfort door:
•

minimalisatie van mogelijke bedieningsfouten

•

eenvoudige bewaking van hygiënerelevante gegevens

•

uitgebreide informatie en machinecontrole

•

snelle herkenning van storingen – ook van externe apparatuur
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• Betrouwbaarheid

Optimale betrouwbaarheid door:
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•

maximale levensduur van de machine

•

minimaal onderhoud en minimale onderhoudskosten

•

gecertificeerde productieprocessen

Kwaliteit waarop u volledig kunt vertrouwen

Dankzij zeer hoge kwaliteitseisen en technische innovaties zet Winterhalter steeds weer nieuwe
maatstaven voor de branche. Zo profiteert u van een betrouwbaar en veilig spoelkeukenbedrijf.

Jürgen en Ralph Winterhalter

Kwaliteit made in Germany

Servicevriendelijk

Als familiebedrijf in de derde generatie staat
Winterhalter voor innovatie. Na omvangrijke
materiaaltests in het laboratorium en in de
praktijk worden de ideale materialen gekozen.

Alle relevante onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk, zodat onderhoud weinig tijd kost.
Om storingen snel op te kunnen sporen kan de
servicetechnicus via het touchscreen testprogramma's laten draaien.

Dankzij moderne productie-installaties en
gestructureerde processen wordt een constant
hoogwaardig productkwaliteit bereikt. Hierdoor
is een lange levensduur van de machine gegarandeerd en kunt u comfortabel en veilig werken.

Gecertificeerd kwaliteits- en
milieumanagement
Als een van de eerste bedrijven in de branche
heeft Winterhalter het managementcertificaat
voor kwaliteit (EN ISO 9001),
milieu (EN ISO 14001) en Arbomanagement (BS OHSAS 18001)
ontvangen. Met deze internationaal erkende certificering
bewijst Winterhalter dat het bedrijf aan de
hoogste eisen voldoet.
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• MTF: technische gegevens van een aantal bandtransportvaatwasmachines

Voorwaszones

Beladingszones inclusief
inlooptunnel

900 mm
1.100 mm
1.300 mm
1.500 mm

Hoofdwaszones

Naspoelzone

M

L

M

L

M

700 mm

1.050 mm

700 mm

1.050 mm

700 mm

Bandtransportvaatwasmachines MTF, band 65 mm
MTF 3-2800 MMM
MTF 3-3300 MLM
MTF 3-3700 LLM
MTF 4-4100 MMLM
Aantal wastanks conform DIN 10510
3
3
3
4
1
[borden/uur]
Machinecapaciteit theoretisch*
– Intensief programma
1.200 / 1.600 / 1.800 1.400 / 1.900 / 2.100 1.600 / 2.100 / 2.400 1.700 / 2.300 / 2.600
1.800 / 2.000 / 2.400 2.100 / 2.300 / 2.800 2.400 / 2.700 / 3.200 2.600 / 2.900 / 3.500
– Standaardprogramma*2
– Snel programma
2.400 / 2.600 / 2.800 2.800 / 3.000 / 3.300 3.200 / 3.500 / 3.700 3.500 / 3.800 / 4.100
Voorwaszone
M
M
L
M
Hoofdwaszone(s)
M
L
L
M+L
Naspoelzone
M
M
M
M
M of L
M of L
M of L
M of L
Uitblaaszone (optie)*3
Droogzone (optie)
M, L of XL
M, L of XL
M, L of XL
M, L of XL
Afmetingen
Machinelengte (zonder inlooptunnel, uitblaas- droog-,
[mm]
2.100
2.450
2.800
3.150
beladings- en afvoerzones)
Machinediepte
[mm]
800
800
800
800
Machinehoogte (incl. luchtafvoerkanaal)
[mm]
1.910
1.910
1.910
1.910
– met Energy warmteterugwinning uit afgevoerde lucht
[mm]
2.010
2.010
2.010
2.010
[mm]
2.180
2.180
2.180
2.180
– met warmtepomp Climate / Climate+
Doorgangsbreedte
[mm]
610
610
610
610
Max. doorgangshoogte
[mm]
440
440
440
440
Waterverbruik
Totaal volume tankvulling
[l]
240
240
240
325
Hoeveelheid naspoelwater bij tweevoudige naspoeling (standaard)*4 [l/h]
200
200
220
220
[l/h]
290
290
310
320
Hoeveelheid naspoelwater bij drievoudige naspoeling (optie)*4
*1 Bordencapaciteit heeft betrekking op standaardtransportband
(65 mm), fabrieksinstellingen vet gemarkeerd

*2 2 min. contacttijd conform DIN 10510 voor professioneel
vaatwassen in transportvaatwasmachines

*3 Alleen verkrijgbaar in combinatie met droogzone M

Uitvoeringsvarianten in de uitvoering
Wasresultaat
Mediamat in alle voor- en hoofdwaszones
Speciaal programma voor glazen
Vaatwasprogramma voor bakken
Zijdelingse wasarmen
(alleen bij machines met hoofdwaszone L)
Drukopvoerpomp voor naspoeling met
schoon water
Warmtewisselaar in de voorwaszone*5
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*5 Alleen mogelijk bij toevoertemperatuur < 40 °C

Standaard

Optie

●
●
●
●
●
●

*6 Niet mogelijk in combinatie met warmtepomp Climate, osmosewaterbesparingssysteem, HighTemp-varianten en stoomverwarming

Hygiëne
Standaard
●
180° Zwenkbare hygiënedeuren
Hygiënisch luchtafvoersysteem met vetfilter
●
en afzuigventilator
●
Automatisch zelfreinigingsprogramma
●
Plafondreinigingssysteem
Dubbel reinigingssysteem voor
Climate+
warmteterugwinning
●
Diepgetrokken hygiënetanks
Gladde hygiëne-achterwand zonder
●
leidingen
Sokkelopstelling

Optie

●

●

*7 Niet mogelijk in combinatie met tweevoudige naspoelzone, reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit,
osmosewater-besparingssysteem, osmosewaterbedrijf en machinemodellen die groter zijn dan 3-tanks MMM

Uitblaaszones

Droogzones

M

L

M

700 mm

1.050 mm

700 mm

Afvoerzones

L

XL

1.050 mm

1.400 mm

900 mm
1.200 mm
1.500 mm
1.800 mm

MTF 4-4100 MLMM
4

MTF 4-4800 MLLM
4

MTF 4-4800 LLMM
4

MTF 4-4800 LMLM
4

MTF 4-5400 LLLM
4

MTF 5-6300 LLMLM
5

MTF 5-6600 LLLLM
5

1.700 / 2.300 / 2.600
2.600 / 2.900 / 3.500
3.500 / 3.800 / 4.100
M
L+M
M
M of L
M, L of XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
M
L+L
M
M of L
M, L of XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
L
L+M
M
M of L
M, L of XL

2.100 / 2.800 / 3.100
3.100 / 3.500 / 4.100
4.100 / 4.500 / 4.800
L
M+L
M
M of L
M, L of XL

2.300 / 3.100 / 3.500
3.500 / 3.900 / 4.600
4.600 / 5.000 / 5.400
L
L+L
M
M of L
M, L of XL

2.700 / 3.600 / 4.100
4.100 / 4.500 / 5.400
5.400 / 5.900 / 6.300
L
L+M+L
M
M of L
M, L of XL

2.800 / 3.700 / 4.200
4.200 / 4.700 / 5.600
5.600 / 6.100 / 6.600
L
L+L+L
M
M of L
M, L of XL

3.150

3.500

3.500

3.500

3.850

4.550

4.900

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

800
1.910
2.010
2.180
610
440

325
220
320

325
220
320

325
220
320

325
220
320

325
240
340

410
270
380

410
270
380

*4 Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de belasting.
De fijnafstelling vindt plaats bij de inbedrijfstelling

Rendement
Standaard
●
Tweevoudige naspoelzone*6
Drievoudige naspoelzone met
temperatuurniveaus
●
Vaatwerkgestuurde zone-activering
Energy: warmteterugwinning uit
afgevoerde lucht
Warmtepomp Climate (koper)*7
Warmtepomp Climate+ (roestvrij staal)*8
Reinigingsmiddel-besparingsunit
(naspoelwater-bypass)
Reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit*9
(naspoelwater-bypass met warmtewisselaar)
●
Aparte afvoer voor de voorwaszone
●
Dubbelwandige uitvoering
●
Gesloten bodemplaat van roestvrij staal

Optie
●

●
●
●
●
●

*8 Niet mogelijk in combinatie met stoomverwarming, osmosewater-besparingssysteem,
reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit en HighTemp-varianten

Technische wijzigingen voorbehouden

Bedieningsgemak
Standaard
Elektronische besturing met multi●
functioneel touchscreen
3 transportbandsnelheden
●
(door service individueel instelbaar)
●
Tijdgestuurde inbedrijfstelling
●
Indicatie onderhoudsinterval
●
Bandterugloopfunctie
●
Hygiënelogboek met geheugen
Data-interface RS 232 c.q. RS 422
GSM-module voor
remote-dataoverdracht

*9 Niet mogelijk in combinatie met Climate of Climate+
en bij een temperatuur van het toevoerwater > 40 °C

Optie

Overige opties
Hoofdschakelaar
Achterwand*10
Stoomverwarming
(boiler of tank en boiler)

Optie
●
●
●

●
●

*10 Bij installatie vrij in de ruimte (afstand tot wand > 12,5 mm) is een
achterwand vereist om de spuitwaterbescherming IPX5 (standaard) te
waarborgen

17

• MTR: technische gegevens van een aantal korventransportvaatwasmachines

Aanvoertafels en inlooptunnels

Voorwaszones
M

1.200 mm
175 mm
1.700 mm
2.200 mm
Andere varianten op aanvraag

700 mm

Naspoelzone

Hoofdwaszones
L

M

1.050 mm

L

700 mm

Korventransportvaatwasmachines MTR Standard
Aantal wastanks conform DIN 10510
[korven/uur]
Machinecapaciteit theoretisch*1
– Intensief programma
– Standaardprogramma*2
– Snel programma
Voorwaszone
Hoofdwaszone(s)
Naspoelzone
Uitblaaszone (optie)*3
Droogzone (optie)
Afmetingen
[mm]
Machinelengte (zonder inlooptunnel, uitblaasen

1.050 mm

Uitblaaszones

M

M

L

700 mm

700 mm

1.050 mm

MTR 2-120 MM
2

MTR 2-155 LM
2

MTR 3-185 MMM
3

MTR 3-215 MLM
3

MTR 3-250 LLM
3

50 / 70 / 75
75 / 85 / 105
105 / 110 / 120
M
M
M of L
M, L of XL

65 / 85 / 100
100 / 110 / 130
130 / 140 / 155
L
M
M of L
M, L of XL

80 / 105 / 120
120 / 135 / 160
160 / 175 / 185
M
M
M
M of L
M, L of XL

90 / 120 / 135
135 / 155 / 185
185 / 200 / 215
M
L
M
M of L
M, L of XL

105 / 140 / 160
160 / 180 / 215
215 / 230 / 250
L
L
M
M of L
M, L of XL

1.400

1.750

2.100

2.450

2.800

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

[l]
[l/h]

155
190

155
190

240
190

240
190

240
190

[l/h]

260

260

260

260

280

droogzones en tafelsystemen)

Lengte inlooptunnel MTR
Machinediepte
Machinehoogte (incl. luchtafvoerkanaal)
– met Energy warmteterugwinning uit afgevoerde lucht
– met warmtepomp Climate / Climate+
Doorgangsbreedte
Max. doorgangshoogte
Waterverbruik
Totaal volume tankvulling
Hoeveelheid naspoelwater
met tweevoudige naspoeling (standaard)*4
Hoeveelheid naspoelwater
met drievoudige naspoeling (optie)*4
*1 Fabrieksinstelling vet gemarkeerd

*2 2 min. contacttijd conform DIN 10510 voor professioneel
vaatwassen in transportvaatwasmachines

*3 Alleen verkrijgbaar in combinatie met droogzone M

Uitvoeringsvarianten in de uitvoering
Wasresultaat
Mediamat in alle voor- en hoofdwaszones
Continu korventransport
Speciaal programma voor glazen
Vaatwasprogramma voor bakken
Zijdelingse wasarmen
(alleen bij machines met hoofdwaszone L)
Drukopvoerpomp voor naspoeling met
schoon water
Warmtewisselaar in de voorwaszone*5
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*5 Alleen mogelijk bij toevoertemperatuur < 40 °C

Standaard

Optie

●
●
●
●
●
●

vanaf
3-tanks
uitvoering

*6 Niet mogelijk in combinatie met warmtepomp Climate, osmosewaterbesparingssysteem, HighTemp-varianten en stoomverwarming

Hygiëne
Standaard
●
180° Zwenkbare hygiënedeuren
Hygiënisch luchtafvoersysteem met vetfilter
●
en afzuigventilator
●
Automatisch zelfreinigingsprogramma
●
Plafondreinigingssysteem
Dubbel reinigingssysteem voor
Climate+
warmteterugwinning
●
Diepgetrokken hygiënetanks
Gladde hygiëne-achterwand zonder
●
leidingen
Sokkelopstelling

Optie

●

●

*7 Niet mogelijk in combinatie met tweevoudige naspoelzone, reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit,
osmosewater-besparingssysteem, osmosewaterbedrijf en machinemodellen die groter zijn dan 3-tanks MMM

Droogzones
M

L

700 mm

1.050 mm

Hoek-droogzones
XL

1.400 mm

Afvoerrollenbanen

M

XL

795 mm

1.495 mm

MTR 4-250 MMMM MTR 4-285 MMLM MTR 4-285 LMMM MTR 4-285 MLMM
4
4
4
4

1.200 mm
1.700 mm
2.200 mm
Andere afmetingen op aanvraag

MTR 4-315 MLLM
4

MTR 4-315 LLMM
4

MTR 4-350 LLLM
4

MTR 5-430 LLLLM
5

105 / 140 / 160
160 / 180 / 215
215 / 230 / 250
M
M+M
M
M of L
M, L of XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
M
M+L
M
M of L
M, L of XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
L
M+M
M
M of L
M, L of XL

120 / 165 / 185
185 / 205 / 245
245 / 265 / 285
M
L+M
M
M of L
M, L of XL

135 / 180 / 200
200 / 225 / 270
270 / 295 / 315
M
L+L
M
M of L
M, L of XL

135 / 180 / 200
200 / 225 / 270
270 / 295 / 315
L
L+M
M
M of L
M, L of XL

150 / 200 / 225
225 / 250 / 300
300 / 325 / 350
L
L+L
M
M of L
M, L of XL

185 / 245 / 275
275 / 305 / 365
365 / 395 / 430
L
L+L+L
M
M of L
M, L of XL

2.800

3.150

3.150

3.150

3.500

3.500

3.850

4.900

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

175
800
1.910
2.010
2.180
500
460

325
190

325
210

325
210

325
210

325
220

325
220

325
250

410
270

280

300

300

300

320

320

360

380

*4 Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. De fijnafstelling vindt plaats bij de inbedrijfstelling

Rendement
Standaard
●
Tweevoudige naspoelzone*6
Drievoudige naspoelzone met
temperatuurniveaus
●
Vaatwerkgestuurde zone-activering
Energy: warmteterugwinning uit
afgevoerde lucht
Warmtepomp Climate (koper)*7
Warmtepomp Climate+ (roestvrij staal)*8

●

●
●
●

vanaf
3-tanks
uitvoering
vanaf
3-tanks
uitvoering

Reinigingsmiddel-besparingsunit
(naspoelwater-bypass)
Reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit*9
(naspoelwater-bypass met warmtewisselaar)
Aparte afvoer voor de voorwaszone
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat van roestvrij staal

Optie

Bedieningsgemak
Standaard
Elektronische besturing met
●
multifunctioneel touchscreen
3 transportbandsnelheden
●
(door service individueel instelbaar)
●
Tijdgestuurde inbedrijfstelling
●
Indicatie onderhoudsinterval
●
Hygiënelogboek met geheugen
Data-interface RS 232 c.q. RS 422
GSM-module voor
remote-dataoverdracht

Technische wijzigingen voorbehouden

Optie

Overige opties
Hoofdschakelaar
Achterwand*10
Stoomverwarming
(boiler of tank en boiler)

Optie
●
●
●

●
●

●
●
●

*8 Niet mogelijk in combinatie met stoomverwarming, osmosewater-besparingssysteem,
reinigingsmiddel- en energiebesparingsunit, HighTemp-varianten en model MTR 2-120 MM

*9 Niet mogelijk in combinatie met Climate of Climate+
en bij een temperatuur van het toevoerwater > 40 °C

*10 Bij installatie vrij in de ruimte (afstand tot wand > 12,5 mm)
is een achterwand vereist om de spuitwaterbescherming IPX5
(standaard) te waarborgen

19

BMZ – 01/13 30001972 Technische wijzigingen voorbehouden.

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.
Professionele vaatwassystemen
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Korventransportvaatwasmachine MTR
Aanvoertafel met spoelbak

Afvoerrollenbaan

Uitvoering op maat mogelijk

Uitvoering op maat mogelijk

MTR 3-215 MLM-MM
Werkrichting: links-rechts

Basisfuncties

1

2

3

4

5

Voorwaszone

Hoofdwaszone

Naspoelzone

Uitblaaszone

Schonelucht-droogzone

•

•

•

Tanktemperatuur tussen 40 °C en
50 °C (conform DIN 10510)
voorkomt afzetting van
zetmeelresten
Viervoudige wasbadfiltratie met
twee afdekzeven, pompinlaatzeef
en Mediamat
Grootte: M of L

•

•
•

•

•

Tanktemperatuur tussen 55 °C
en 65 °C (conform DIN 10510)
Zeer krachtig wassysteem
Drievoudige wasbadfiltratie met
afdekzeef over de gehele tank,
pompinlaatzeef en Mediamat
Optioneel: tweede en derde
hoofdwaszone
Grootte: M of L

•

•

•

Wasresultaat

•

•
•
•

Doorontwikkeld, intelligent
wassysteem
Mediamat
Continu korventransport (MTR)
Warmtewisselaar

•
•
•
•

Zeer krachtig wassysteem
Mediamat
Optioneel: zijdelingse wasarmen
Continu korventransport (MTR)

•
•
•

•

Machinehygiëne

•
•
•
•
•
•

Rendement

•
•
•
•
•

Hygiënedeur
Hygiënetank
Hygiëne-achterwand
Plafondreinigingssproeier
Automatische zelfreiniging
Vetfilter voor het
luchtafvoerkanaal

•

Vaatwerkgestuurde zone-activering
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat
Aparte afvoer voor de voorwaszone
Optioneel: reinigingsmiddelen energiebesparingsunit

•

•
•
•
•

•
•

Hygiënedeur
Hygiënetank
Hygiëne-achterwand
Plafondreinigingssproeier
Automatische zelfreiniging

•

Vaatwerkgestuurde zone-activering
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Tweevoudige naspoelzone met
gereduceerde verbruikswaarden
(conform DIN 10510)
Stap 1: pompnaspoeling op 65 °C
Stap 2: schoonwaternaspoeling
op 85 °C
Optioneel: drievoudige
naspoeling met temperatuurniveaus (conform DIN 10510)
Grootte: M

•

•

•

Afblazen van waterresten in randen van het vaatwerk door middel van een warme, gebundelde
luchtstraal van bovenaf
Alleen in combinatie met rechte
schonelucht-droogzone M
Grootte: M of L

•

Hygiënedeur
Hygiëne-achterwand

•

Vaatwerkgestuurde zone-activering
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat

•

•
•

Drukopvoerpomp
Optimale naspoeltemperatuur
Doelgerichte inzet van
osmosewater voor glazen
en bestek
Continu korventransport (MTR)
Hygiënedeur
Hygiënetank
Hygiëne-achterwand
Optioneel: Dubbel
reinigingssysteem voor
warmteterugwinning

•

Vaatwerkgestuurde zone-activering
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat
Tweevoudige naspoeling
Energy: warmteterugwinning uit
afgevoerde lucht
Warmtepomp Climate / Climate+
Osmosewater-besparingssysteem

•

•

•
•

Beladingszone met
geïntegreerde
zeefladen

•

•
•

Hygiënedeur (alleen bij MTF)
Hygiëne-achterwand

Vaatwerkgestuurde zone-activering
Dubbelwandige uitvoering
Gesloten bodemplaat

Afvoerzone met
bandeindschakelaar
Keuze uit verschillende
standaardlengtes

Keuze uit verschillende
standaardlengtes
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•

Bijmengen van ruimtelucht voor
reductie van de luchtvochtigheid
en verhoging van de efficiency
Optioneel: schonelucht-droogzone
in combinatie met uitblaaszone
Grootte: M, L of XL
Optioneel voor MTR:
hoek-droogzone M op 90°of 180°-keerbocht

Bandtransportvaa twasmachine MTF

MTF 3-3300 MLM-MM (Sokkelopstelling)
Werkrichting: links-rechts

• Uitvoering op maat

Uitvoering op maat •

Optimale processen verminderen de
behoefte aan personeel
De personeelskosten maken tot maar liefst 80 procent van de kosten in een spoelkeuken uit. Daarom is het
zo belangrijk dat met behulp van een intelligente planning efficiënte processen worden gewaarborgd.

Machine op maat
Dankzij de modulaire opbouw van de MT-serie
kan elke machine op maat worden ontworpen,
terdege rekeninghoudend met speciale wensen.
Met een oplossing op maat kan de aangeboden
hoeveelheid vaatwerk probleemloos worden
verwerkt.

Uitvoering op maat
De juiste planning maakt een perfect spoelkeukenbedrijf mogelijk. Winterhalter houdt hierbij
rekening met processen, de beschikbare ruimte,
het vaatwerkvolume, de vervuilingsgraad en
opdroging van etensresten.
Aangevuld met de juiste toebehoren, van sorteerhulp en transportmiddelen tot het opbergsysteem, biedt Winterhalter een optimale organisatie
van uw spoelkeuken. Zo zijn alle factoren in het
vaatwasproces perfect op elkaar afgestemd. Dit
reduceert werktijd en personeelskosten.

Vaatwastechniek op maat door:
•

modulaire opbouw

•

omvangrijk assortiment aan toebehoren

•

weldoordachte organisatie van de vaatwasprocessen

• MTF – Uitvoering op maat

MTR – Uitvoering op maat •

Bandtransportvaatwasmachines MTF –
weldoordachte oplossingen
Opstellingsvoorbeeld

MTF 3-2800 MMM-L

Kantine met maximaal ca. 400 klanten –
3-tanks bandtransportvaatwasmachine met droogzone L,
sokkelopstelling
Capaciteit:
tot 2.800 borden per uur
Machinelengte:
4.950 mm
Beladingszone:
rondriem-toevoerband incl. dienbladenstapelaar
Afvoerzone:
korvenstapelaar en bordenstapelaar

Opstellingsvoorbeeld

Korventransportvaatwasmachines MTR –
weldoordachte oplossingen
MTF 5-6600 LLLLM-L

Kantine met maximaal 500 klanten –
5-tanks bandtransportvaatwasmachine met droogzone L
Capaciteit:
Machinelengte:
Beladingszone:
Afvoerzone:

maximaal 6.600 borden per uur
9.000 mm
rondriem-toevoerband
bordenstapelaar en glazenkorfwagen

Transportbanden

Opstellingsvoorbeeld

Restaurant met maximaal ca. 600 klanten –
3-tanks korventransportvaatwasmachine met droogzone L
tot 215 korven per uur
Capaciteit:
Totale lengte/diepte: 7.675 mm / 1.800 mm
debrasseer- en sorteerstation, aanvoertafel
Beladingszone:
met spoelbak en zwenkbare vaatwerkdouche
Afvoerzone:
afvoerrollenbaan

Opstellingsvoorbeeld

Ideaal voor serviesgoed en dienbladen

Ideaal voor serviesgoed en dienbladen

Universele vingerband, 65 mm

Volledige vingerband, 65 mm

Ideaal voor warmhoudbladen

Ideaal voor glazenkorven 600 x 400 mm

MTR 3-215 MLM-L

MTR 4-315 LLMM-XL

Platte band

MTR 3-250 LLM-M

Verzorgings- of verpleegtehuis met max. 400 cliënten –
3-tanks korventransportvaatwasmachine met hoek-droogzone M
Capaciteit:
tot 250 korven per uur
Totale lengte/diepte: 4.520 mm / 3.600 mm
debrasseer- en sorteerstation, hoekaanvoertafel
Beladingszone:
met spoelbak en zwenkbare vaatwerkdouche
Afvoerzone:
keerbocht en afvoerrollenbaan

Korvenassortiment
Bij Winterhalter kunt u uit een groot scala aan
korven de beste keuze maken. Gebruik van de
juiste korf draagt wezenlijk bij aan een goed
wasresultaat.

Hotel (volpension à la carte) met maximaal ca. 1.000 klanten –
4-tanks korventransportvaatwasmachine met hoek-droogzone XL
Capaciteit:
tot 315 korven per uur
Totale lengte/diepte: 7.970 mm / 3.085 mm
Beladingszone:
debrasseer- en sorteerstation, aanvoertafel
met spoelbak en zwenkbare vaatwerkdouche
Afvoerzone:
keerbocht en afvoerrollenbaan
Universele vingerband, 90 mm

Opstellingsvoorbeeld

