
+++ myc̆ky sklenic +++

GS 202/GS 215

+++ Nový standard mytí pro budoucnost +++



+++ Winterhalter +++

Včasná a důsledná specializace na zvláštní

požadavky mytí nádobí a skla v gastronomii a

hotelnictví, jakož i průběžná výměna zkušeností

se zákazníky a specializovanými prodejci,

umožnily společnosti Winterhalter stát se

vedoucím výrobcem průmyslových myček v

Evropě. 

Být vedoucí firmou pro společnost 

Winterhalter znamená být stále o krok vpředu –

nejen v oblasti techniky mytí, nýbrž také na

úseku optimální úpravy vody, ekonomických

čisticích prostředků a spolehlivého a

odborného servisu.

Váš specialista na mytí



+++ Myc̆ky sklenic GS 202/GS 215 +++

Myčky sklenic GS 202 a GS 215 ztělesňují

několik inteligentních postupů. Optimalizují

obsluhu, hygienu, výkon a hospodárnost při

mytí. Jedinečná v oboru je inovační, absolutně

bezpečná technologie, která byla již několikrát

mezinárodně oceněna. Firma Winterhalter

udává touto generací nové standardy mytí a 

s jejich pomocí je připravena na výzvy 

budoucnosti.

Nový standard mytí



MytíOhřev Připravenost k provozu

+++ V kaz̆dém pr̆ípadĕ zaruc̆eno správné mytí +++

Obsluha myček značky Winterhalter

pomocí jednoho tlačítka je snadná

a pro obsluhu samovysvětlující.

Zaručuje velmi jednoduché

ovládání, aniž byste museli znát cizí

jazyk, a to díky jednoznačné

barevné signalizaci.

• Ideální pro nezaškolené, často se

střídající zaměstnance. 

• Identifikace provozního stavu

stroje jedním pohledem. 

• Základní nastavení pro optimální

mycí proces stisknutím tlačítka. 

• Rychlá kontrola teploty a plnění

hygienických požadavků na 

ovládacím displeji.

• Účinná kontrola spotřeby pomocí

integrované datové paměti.

• Automatická indikace chyb

pomocí integrovaného

rozpoznávání chyb. 

Přiznat barvu



Snadno vyjímatelná
kompaktní mycí pole 

Bezpečnostní zarážka
snižuje možnost rozbití
skla

Zabudované zásobníky
mycích a oplachových
přípravků

+++ JednoduSs̆e snazSs̆í práce +++

V případě myček sklenic GS 202 a

GS 215 máte při mytí všechno pod

kontrolou – snazší práci, úsporu

času a snížení nákladů.

• Bezpečné a snadné ovládání

dvířek díky stabilní rukojeti z

ušlechtilé oceli.

• Vedení koše s bezpečnostní

zarážkou brání rozbití sklenic. 

• Integrované, snadno přístupné

zásobníky mycích a oplachových

přípravků.

• Kompaktní mycí pole se při

čištění snadno vyjímají ze stroje.

Všechno pod kontrolou



Bez usazenin uvnitř stroje WIHTec – neviditelný
plošný topný prvek, 
umístěný mimo vnitřní
prostor nádrže

Sítová kazeta na hrubé
nečistoty udržuje mycí
lázeň déle čistou

+++ Zaruc̆ená vnitr̆ní c̆istota +++

Jedinečná hygienická koncepce

firmy Winterhalter s hlubokotaženou

nádrží beze spár a trojitým fil-

tračním systémem zaručuje abso-

lutní hygienickou bezpečnost mytí. 

• Nové a jedinečné: Bez topných

spirál v nádrži díky použití

WIHTec (Winterhalter Indirect

Heating-Technology) – zabraňuje

vzniku usazenin.

• Oddělování částic nečistot z mycí

lázně plošným sítem.

• Sítová kazeta na hrubé nečistoty,

snadno vyjímatelná, bez kontaktu

s mycí lázní. 

• Zaručená bezpečnost provozu

díky sítu čerpadla. 

Hygiena s koncepcí



Čisté průzračné sklenice Automatické samočištění Větrací poloha dvířek 

+++ Automatický, hygienický, c̆istý +++

Správný program 

Díky světově jedinečnému 

samočistícímu programu

Winterhalter se vnitřní prostor 

stroje čistí automaticky. 

• Snadné spuštění stisknutím

tlačítka na konci denního provozu

stroje. 

• Samočinné, hygienicky dokonalé

samočištění kompletního

vnitřního prostoru stroje. 

• Automatické vypnutí po 

provedení programu. 

• Žádná znečištěná voda díky 

standardně zabudovanému

odtokovému čerpadlu.

• Aretovaná poloha dvířek pro

větrání při provozních pauzách. 



Perfektní výsledek mytí 
díky optimálnímu 
dávkování 

Celoplošný mycí výkon
díky mycím polím

Ochrana mytých sklenic
kontrolovaným proudem
vody

+++ Silný, rychlý, bezpec̆ný +++

Nové kolizní trysky, integrované do

dvou kompaktních mycích polí,

zaručují plošné mytí v každém rohu. 

• Celoplošné mytí díky 

kompaktním mycím polím. 

• Maximální mycí výkon díky 

neztratitelným tlakovým tryskám.

• Ochrana citlivého nádobí kon-

trolovaným proudem vody. 

• O 20 % větší mycí kapacita

díkyzásuvné výšce 315 mm a

koši nasklenice o rozměrech 

500 x 500 mm (GS 215).

• Optimální výsledek mytí použitím

sériového dávkovače mycích a

oplachových přípravků. 

• Zaručeně průzračné sklenice 

bez ručního leštění. 

Velký výkon



Elektronika běžná v
kuchyňských provozech 

Viditelná úspora 
nákladů 

Přesná servisní 
diagnostika 

+++ trvalý, úsporný, hospodárný +++

To se vyplatí

Kvalita a vybavení myček na

sklenice značky Winterhalter

snižuje Vaše provozní náklady.

• Tři roky záruka na elektroniku.

• Při vhodné úpravě vody není

třeba žádné leštění.

• Kontrola mycích cyklů a spotřeby

na displeji. 

• Tepelná izolace snižuje náklady –

kompletní dvoustěnná izolovaná

konstrukce. 

• Rychlé odstraňování chyb

pomocí servisního

diagnostického programu.

• Stroj s elektrickým kabelem,

hadicí na přívod a vypouštění

vody, vypouštěcím čerpadlem –

kompletně k připojení. 

náklady / sklenice ee

ručnÍ mytÍ

GS 202/215

0,01

0,04



+++ Nový standard mytí: jedinec̆ný +++

Výhody mytí v myčkách na sklenice GS 202 a GS 215 jsou nasnadě. 

Provozní a hygienickou bezpečnost zaručuje 
✔ obsluha jedním tlačítkem s barevnou signalizací, nezávislá na jazyce,

✔ nový topný systém: WIHTec (Winterhalter Indirect Heating-Technology) – bez topných spirál a tedy bez usazenin, 

✔ maximální mycí výkon díky kompaktním mycím polím s tlakovými tryskami, 

✔ více než 50 let zkušeností značky Winterhalter. 

Drahocenný čas Vám ušetří
✔ automatický samočisticí program na konci denního provozu myčky, 

✔ ergonomické provedení stroje: ovládání přes jedno tlačítko, stabilní rukojeť dvířek, snadno vyjímatelná mycí pole,

✔ bez ručního leštění sklenic díky vhodné úpravě vody.

Ušetříte náklady 
✔ tříletou zárukou na elektroniku,   

✔ integrovanou datovou pamětí pro kontrolu a analýzu spotřebních hodnot, 

✔ tepelně izolovaným dvoustěnným strojem,

✔ praktickým vedením koše s bezpečnostní zarážkou, která brání rozbití sklenic. 



Individuální úprava vody a výběr

vhodných čistících prostředků v

kombinaci s vhodnými mycími koši

jsou zárukou čistých sklenic.

Winterhalter - úprava vody
• analýza vody na místě pracovníky

servisní služby, 

• snížení spotřeby mycích a 

oplachových přípravků, 

• bez vápenných povlaků na

sklenicích a ve stroji.

Winterhalter - mycí prostředky 
• minimalizace spotřeby vyváženou

koncentrací mycích a 

oplachových přípravků, 

• dokonalý výsledek – sklenice,

které není třeba leštit.

Vysoce kvalitní mycí 
přípravky

Rozsáhlá nabídka v 
programu košů

Optimální úprava vody 

+++ Individuální c̆isté mytí +++

Správný výběr



Kompetentní servis Rychlá pomoc Dlouhodobě zajištěné 
náhradní díly 

+++ bezpec̆nĕ, spolehlivĕ, rychle +++

Na to se můžete 
spolehnout 

Vysoce výkonná servisní služba

firmy Winterhalter společně s

našimi partnery ve specializovaném

obchodě zaručuje kvalifikovaný

poradenský servis, rychlou pomoc

a spolehlivou údržbu. 

• Rychlý, spolehlivý servis. 

• Kvalifikovaní a průběžně školení

servisní technici. 

• Rychlá, cenově výhodná pomoc

díky diagnóze chyb na displeji.

• Smlouvy na provádění údržby

šité na míru.

• Dlouhodobě zajištěné a rychlé

dodávky náhradních dílů.



Dokonalý výsledek mytí Zkušenosti od roku 1947 Kompetence ve světovém
měřítku 

+++ Záruka c̆istého nádobí +++

Cenné zkušenosti 

(zleva: Jürgen, Ralph a Karl Winterhalter)

Od založení podniku v roce 1947 se

více než 55 let zabýváme tématem

průmyslového mytí. Z rodinného

podniku středního typu jsme se

vypracovali na mezinárodně aktivní

průmyslový podnik, který vedou

jeho majitelé. Dnes dodáváme s

více než 650 zaměstnanci úspěšně

profesionální mycí techniku do

celého světa. Vyrábíme v Německu

a ve Švýcarsku. Úspěch je založen

na velkém nápadu ve spojení s

odvahou k jeho prosazení, 

disciplínou a zájmem zabývat 

se i nejmenšími detaily. Denně

pracujeme na zdokonalení našeho

společného nejvyššího cíle: jako

specialista na mycí techniku

chceme co nejlépe řešit problémy

našich zákazníků.



+++ Myc̆ky sklenic GS 202 +++

GS 202
trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů h 48 / 30

rozměry košů, standardní mm 400 x 400

světlá zásuvná výška mm 315

celkový příkon kW 6,1

šířka mm 460

hloubka při zavřených dveřích mm 590

hloubka při otevřených dveřích mm 940

výška mm 700 - 740

objem nádrže l 12

teplota v nádrži °C 60

teplota bojleru °C 65

spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus l 2,5

hmotnost, netto kg 51

GS 202
jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů h 30 / 20

rozměry košů, standardní mm 400 x 400

světlá zásuvná výška mm 315

celkový příkon kW 3,2 

šířka mm 460

hloubka při zavřených dveřích mm 590

hloubka při otevřených dveřích mm 940

výška mm 700 - 740

objem nádrže l 12

teplota v nádrži °C 60

teplota bojleru °C 65

spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus l 2,5

hmotnost, netto kg 51
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GS 215
jednofázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů h 30 / 20

rozměry košů, standardní mm 420 x 500

mm 500 x 500

světlá zásuvná výška mm 315

celkový příkon kW 3,2 

šířka mm 600

hloubka při zavřených dveřích mm 600

hloubka při otevřených dveřích mm 950

výška mm 700 - 740

objem nádrže l 16

teplota v nádrži °C 60

teplota bojleru °C 65

spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus l 2,8

hmotnost, netto kg 59

GS 215
trojfázový proud

teoretický hodinový výkon mycích košů h 48 / 30

rozměry košů, standardní mm 420 x 500

mm 500 x 500

světlá zásuvná výška mm 315

celkový příkon kW 6,1 

šířka mm 600

hloubka při zavřených dveřích mm 600

hloubka při otevřených dveřích mm 950

výška mm 700 - 740

objem nádrže l 16

teplota v nádrži °C 60

teplota bojleru °C 65

spotřeba vody na oplach, na mycí cyklus l 2,8

hmotnost, netto kg 59

+++ Myc̆ky sklenic GS 215 +++
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+++ Myc̆ky sklenic GS 202/GS 215 +++
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Winterhalter Gastronom spol.s r.o. . profesionální myčky nádobí a mycí systémy 
AOS Modletice 103 . 251 01 Říčany u Prahy . Telefon: (+420) 323 604 536-7 . Fax: (+420) 323 637 326
info@winterhalter.cz . www.winterhalter.cz . www.winterhalter.biz


