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De UC-serie, de generatie Winterhalter voorlader vaatwasmachines in vier verschillende formaten 
S, M, L en XL, is de nieuwe standaard in de markt. Innovatieve, nieuw ontwikkelde onderdelen en 
functies garanderen schitterende, snelle en zuinige wasresultaten. 
 

Ongeëvenaarde wasresultaten dankzij: 
 
Vier formaten 
•  Rekening houdend met de plaatselijke 
 omstandigheden en/of vaatwerk zijn vier 
 verschillende formaten beschikbaar: S, M, L en XL. 
 
Vier typen 
•  Vier typen voor verschillende toepassingen met 
 maximaal drie standaard programma’s: 
 -  Glazenwasmachine 

-  Vaatwasmachine 
-  Bistrovaatwasmachine 
-  Bestekwasmachine 

 

VarioPower 
• Variabele wasdruk, afgestemd op het type vaatwerk en 
de vervuilingsgraad. 
 
 

Aanpassing andere wasfactoren 
•  Naast de drukaanpassing VarioPower worden andere 
 factoren die bij het wassen een rol spelen 
 (temperatuur, tijd en reinigingsmiddel) automatisch 
 aangepast. 
 
Volledig bereik 
•  De elliptische wasvelden met geïntegreerde was- en 
 naspoelsproeiers zorgen ervoor dat het hele 
 oppervlak wordt bereikt. 
•  Elke afzonderlijke sproeier is wat betreft vorm, 
 grootte en hoek zodanig ontworpen dat een 
 schitterend wasresultaat wordt gegarandeerd tot in 
 de verste hoeken van de machine. 

      Permanent schoon waswater 
•  Waswater wordt tijdens het hele proces 100% 
 voortdurend gefilterd en gecontroleerd. 
•  Gepatenteerde filtratie, bestaande uit vlakzeef, 
 zeefcilinder, Mediamat en pompinlaatzeef. 
•  Centrifugaalkracht van de beproefde Mediamat 
 verwijdert ook het fijnste vuil. 
•  Een sensor controleert voortdurend de kwaliteit van 
 het waswater. 
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Economische expert 
Consequent hergebruik van energie en 
zuinig gebruik van bronnen. 

 
Energieterugwinning 
•  De energieterugwinning gebruikt de warmte van 
  de afvoerlucht voor het verwarmen van het 
 koude toevoerwater. 
•  Besparing op de exploitatiekosten. 
•  Reductie van de luchtvochtigheid en verbetering 
 van ruimteklimaat. 
•  Besparing: ca. 0,1 kWh per wasbeurt. 
•  MVO, Greenkey. 
 EIA van toepassing op de gehele machine. 

 (Energie-investeringsaftrek).  

ECO-programma’s 
•  Langer wasprogramma. 
•  Besparing op reinigings- en naglansmiddel. 
   

Communicatietalent met 
verantwoordelijkheid 
Eenvoudige en intuïtieve bediening door: 

 
Touchscreen 
•  Taalonafhankelijke en zelfverklarende 

bediening. 
•  Keuze uit drie standaard programma’s en extra 
 speciale programma’s (b.v. kort of ECO-programma) 
 door aantippen van een pictogram. 
•  Programma start door kleurgecodeerde 

 bediening met voortgangsindicatie. 

      Controlefuncties 
•  Snel herkennen van machinemeldingen door 

optische en akoestische signalen b.v. 
geblokkeerde wasvelden of reinigingsmiddel- 
tekort. 

•  PIN-beveiligd bedieningsniveau en 
keukenchefmenu met bedrijfs- en 
hygiënelogboek. 

Bedieningscomfort en hygiënisch design 
•  Tijdgestuurde programmeerbare besturing 

voor in- en uitschakeling. 
•  Diepgetrokken tank, hygiënisch interieur- 

design, zelfreinigingsprogramma voor 
eenvoudige reiniging van interieur van de 
machine. 

•  Duurzaam verbeterd binnenklimaat door 
 geminimaliseerde dampuittreding met energie 
 terugwinning. 
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