
Pomivalni stroji za kuhinjske pripomočke in posodo

Serija UF

MI POMIVAMO KOT VI DELATE:  

Z VESELJEM.

Novi pomivalni stroji za kuhinjske pripomočke in posodo  

Winterhalter. Čisto,  ergonomsko  varčno.

Serija UF. Enostavno navdušuje.
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VSAK DAN  
DATE OD SEBE 

100%.
TUDI MI.

Ne glede na to ali ste pek, mesar, hotelir ali  

gostinec – vi in vaša ekipa vsak dan dajete od 

sebe najboljše, kar lahko in ustvarjate svoje  

izdelke skrbno in srčno.

Točno to velja tudi za podjetje Winterhalter. Naši 

prvovrstno izobraženi sodelavci s predanostjo in 

prizadevnostjo razvijajo inovativne tehnologije,  

ki vam olajšajo vsakdan v pomivalnici posode. 

Zato zaupajte podjetju Winterhalter. Mi smo vaš 

zanesljivi partner, ki pozna vaše potrebe in s 

strastjo stavi na vse, da vam krije hrbet. Z našimi 

inovativnimi rešitvami pomivanja se lahko strastno 

osredotočate na svoj najpomembnejši cilj: osrečiti 

svoje stranke.
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O POMIVANJU NE ŽELITE RAZMIŠLJATI, NAM PA NI 

NIČ LJUBŠEGA KOT TO, ŽE OD LETA 1947. 

VAŠA NOVA SERIJA UF.

SERIJSKA 

INOVACIJA. 
Z novo serijo Winterhalter UF ne boste kupili samo prvovrstnega 

pomivalnega stroja za kuhinjske pripomočke in posodo.  

V kuhinjski ekipi boste pridobili novega člana, ki razmišlja z 

vami, poprime za delo in v vsakem trenutku daje od sebe 

najboljše rezultate. 

Za vsako pomivalnico posode ponujamo ustrezno rešitev, od 

pomivanja velikih pripomočkov do velikega prihranka prostora. 

Vsi naši modeli so opremljeni s številnimi inovacijami, za katere 

navdih smo prejeli od vas: Rešitve na podlagi profesionalnega 

vsakdana so bile ustvarjene za profesionalni vsakdan. 

 

Pomagamo vam, da vsak dan znova dosegate svoje visoko 

zastavljene cilje. Z izvrstnimi rezultati pomivanja, ergonomskim 

dizajnom in maksimalno varčnostjo.

Cenimo najboljšo kakovost

Zaobljube kakovosti, ki smo si jo naložili sami držimo že od leta 

1947. Izdelki Winterhalter predstavljajo kakovost materialov, 

znesljivost in dolgotrajnost. S proizvodnimi lokacijami v Nemčiji 

in Švici zavestno stavimo na vrhunsko izdelavo in kakovost. 

Raziskujemo in razvijamo

V naših razvojnih pisarnah in proizvodnih obratih delajo  

strokovnjaki z edinstveno bogatimi izkušnjami, znanjem in 

sposobnostmi. Stalni del razvojnega procesa in vir navdiha 

pa so tudi naše stranke, partnerji in servisni tehniki. Pri pod-

jetju Winterhalter se nikoli ne utrudimo tako, da ne bi mogli 

še naprej razvijati naših izdelkov za vas.

Poznamo naše stranke

Razvijamo usmerjene rešitve, ki so popolnoma prirejene po-

trebam naših strank po vsem svetu. Glede na razpoložljiv 

prostor, vrsto posode in pribora ter vrsto in stopnjo umazanije 

ponujamo prepričljive odgovore na vprašanja glede pro-

fesionalnega pomivanja.

Pomembno nam je pravo partnerstvo

Za uspeh je vedno potrebno več ljudi. V podjetju Winterhalter 

živimo po tem načelu navznoter in navzven. Kot zanesljiv par-

tner z zavedanjem o kakovosti na ravni družinskega podjetja 

svojim strankam po vsem svetu ponujamo prvovrstne vsestran-

ske storitve. Od popolnih strojev do pomivalnih sredstev, 

priprave vode in druge opreme ter vse do zanesljive službe  

za stranke. Mi smo vaš specialist za pomivalnico posode.

Razmišljamo in delujemo trajnostno

Z našimi izdelki na področju ekonomije in ekologije redno 

postavljamo nova merila v panogi. 

V našem lastnem raziskovalnem in razvojnem oddelku pre-

skušamo inovativne tehnologije, ki proces pomivanja stalno 

oblikujejo tako, da je še učinkovitejši ter okolju in uporabniku 

prijaznejši.

Vaše zahteve po kakovosti so naše gonilo. Tako strastno kot vi do potankosti izpopolnjujete svoje izdelke, 

mi razvijamo in proizvajamo naše izdelke.
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Vsak strokovnjak ve, da na koncu šteje le rezultat. Tudi pri higienski čistoči posode in pribora to ni nič 

drugače. Nova serija UF vas pričakuje s sijočimi inovacijami, ki vam bodo olajšale življenje.

Programska oprema po meri ciljne skupine

Naše pomivalne stroje za kuhinjske pripomočke in posodo 

smo poslali v pripravništvo k mesarjem, pekom, v hotele in 

gostinske obrate. Tako so nastale rešitve, ki so natančno pri-

lagojene po merah vaših potreb – v programski opremi naših 

pomivalnih strojev za kuhinjske pripomočke in posodo se 

odražajo majhne, a fine razlike. Serija UF glede na vrsto in 

stopnjo umazanije ponuja programe po meri. 

Z našim novim postopkom TurboZyme si boste prihranili 

delovni korak ročnega predpomivanja. Trdovratni ostanki so 

pri tem postopku odstranjevanja umazanije popršeni z našim 

inovativnim odstranjevalcem trdovratnih ostankov hrane. 

Tako bo trdovratna umazanija odstopila že pred dejanskim 

ciklusom pomivanja.

Izjemno zmogljiv sistem izpiranja z močjo VarioPower

Včasih je potrebno ustvariti malo pritiska, da vse poteka 

gladko. To velja tudi za edinstveni, izjemno zmogljivi sistem 

izpiranja z močjo VarioPower Serije UF. Zmogljiv vodni tlak 

odstrani tudi trdovratno umazanijo in hkrati preprečuje za-

mašitev pomivalnih šob. Rezultat je higienska čistoča na  

vsakem kvadratnem centimetru celotne notranjosti stroja. 

Počasni zagon pomivalne črpalke poskrbi, da posoda in  

pribor ostaneta na svojem mestu. Seveda lahko s funkcijo 

VarioPower individualno nastavite tlak izpiranja glede na 

vrsto posode in pribora ter tudi stopnjo umazanosti.

Filtrirni sistem

Ne glede na to ali gre za prvi ali zadnji ciklus pomivanja v 

dnevu: ključnega pomena je čista izpiralna voda. Serija UF se 

ponaša z inteligentnim filtrirnim sistemom, ki vselej pazi na 

kakovost vode, stalno čisti izpiralno vodo in če je potrebno 

uvede samodejno regeneracijo. 

Hladno predpomivanje

Vsak, ki ima v svoji kuhinji opraviti z beljakovinami in škrobom, 

pozna to težavo: Če strojni (torej vroči) proces pomivanja 

začnemo brez predpomivanja s hladno vodo, se ostanki za-

pečejo in močno prilepijo. Serija UF zato ponuja možnost 

hladnega predpomivanja – Vse kar je potrebno, je pritisk na 

gumb!

RADI IMAMO 
TAKO KOT VI.

ČISTO, 
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Preklopna vrata in košara

Majhne zamisli so tiste, ki pogosto prinašajo največje pred-

nosti. Na primer preklopna vrata pri novi serije UF. Niso vam 

v napoto, temveč vašem osebju odprejo prost dostop do 

notranjosti stroja – kar še olajša čiščenje notranjosti stroja. 

Tudi težke košare iz nerjavečega jekla zdaj pri čiščenju not-

ranjosti stroja ni več treba jemati iz njega. Preprosto preklo-

pite navzgor, obrišite, preklopite nazaj – in končano.

Uporabniku prijazen zaslon na dotik

Naša zahteva: vaš novi pomivalni stroj Winterhalter mora biti 

od prvega dne v polni pripravljenosti za uporabo. Pogoj za to 

je preprosto, intuitivno upravljanje stroja. Tipka za začetek se z 

nadaljnjim postopkom pomivanja spreminja iz modre v zeleno. 

Tako lahko že na prvi pogled vidite, kako daleč je napredoval 

program in kdaj bodo vaši kuhinjski pripomočki in posoda 

ponovno pripravljeni za uporabo. Jezikovno neodvisni pikto-

grami so naravnost idealni za mednarodno delovno okolje. 

Poleg tega lahko vaš stroj UF prepozna napake, jih sporoči  

in delno celo tudi sam odpravi, tako da je zagotovljena kar 

največja možna pripravljenost. V območju, zaščitenem s PIN 

kodo, lahko na primer šefi kuhinje in servisni tehniki prikli-

čejo pomembne podatke o napravi ter stroj optimizirajo za 

potrebe, specifične za posamezno stranko.

Rešitev: voziček za košare

Zlasti v velikih kuhinjah je naporno ročno pobirati posodo in 

pribor na posameznih proizvodnih postajah ter jih prenašati v 

pomivalni stroj za kuhinjske pripomočke in posodo. Opravljati 

je treba dolge poti, nekateri kuhinjski pripomočki pa so veliki 

in nerodni. Z vozičkom za košare boste brez težav speljali 

ovinke vseh hodnikov, zbrali umazano posodo in pribor ter 

na koncu popolnoma ergonomsko potisnili košaro z vozička 

neposredno v stroj. Nato lahko čisto posodo in pribor prav 

tako preprosto ponovno odpeljete na delovne postaje. Pod-

jetje Winterhalter na tak način optimizira vaš delovni proces!

Individualna oprema

S košarami za naprave, specifičnimi za ciljne skupine in na-

stavki za poševno postavitev (za pekače, pladnje in še več) lahko 

notranjost stroja Winterhalter UF popolnoma individualizirate 

ter še bolj priročno oblikujete za svoje potrebe. Najpomemb-

nejše prednosti so optimalen izkoristek prostora, preprosto 

upravljanje stroja ter stabilnost pripomočkov in posode.

TRUDIMO SE, 

DA VAM JE UDOBNO.
Vi in vaši sodelavci ste vsak dan pod izjemno močnim pritiskom. Pri podjetju Winterhalter vas podpi-

ramo pri vaših izzivih z mnogimi velikimi in malimi inovacijami izdelkov, ki ravnanje z našim novim po-

mivalnim strojem za kuhinjske pripomočke naredijo še udobnejše in bolj ergonomsko. 
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Ko imamo opravka z industrijskimi pomivalnimi 

rešitvami, je nabavna cena le eden izmed mnogih 

odločilnih dejavnikov. 

Vsaj enako pomembne so vrednosti porabe vode, 

pomivalnih sredstev in energije. Podjetje  

Winterhalter inteligentnimi sistemi, ki varčujejo z 

viri, na trgu pušča svoj pečat in vam daje varnost 

investicije, ki se izplača in dolgoročno poplača.

Povratno zajemanje toplote – Energy

Pomivalni stroj Winterhalter UF vodne pare, ki nastane med 

postopkom pomivanja, ne pusti uhajati kar tako. 

Prav nasprotno: izkoriščamo jo za naslednji ciklus pomivanja! 

Vlažno topla vodna para segreje hladno dovodno vodo, 

hkrati pa para kondenzira na toplotnem izmenjevalniku. S tem 

lahko uresničimo obsežne prihranke stroškov za energijo, 

poleg tega pa se občutno izboljša tudi klima v prostoru, saj 

vroča para ne uhaja več v kuhinjo.

Način pripravljenosti

Ko stroj ne obratuje, ne potrebujete nepotrebnih stroškov. Zato 

je vaš pomivalni stroj Winterhalter UF opremljen z načinom 

pripravljenosti. Aktivira se samodejno in zniža temperaturo 

bojlerja za toliko, da lahko stroj segreje bojler na ciljno tem-

peraturo med naslednjim ciklusom pomivanja. Pri tem ste 

lahko popolnoma pomirjeni – pri naslednji uporabi vašega 

pomivalnega stroja UF ne bo čakanja, naprava je pripravljena 

za obratovanje brez zamud.

NAŠA ODGOVORNOST,

VAŠA MOŽNOST PRIHRANKA.
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Pozanimajte se o naših inovativnih rešitvah in si sestavite 

svoj individualni pomivalni stroj za kuhinjske pripomočke in 

posodo UF: www.winterhalter.biz/uf-scout
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Več pod našo QR-kodo.

Električne vrednosti

Napetost Varovalka
Skupna priključna moč Standard z 10,2 kW  
grelcem bojlerja / 5 kW grelcem rezervoarja

Skupna priključna moč Perormance s 16,4 kW  
grelcem bojlerja / 10 kW grelcem rezervoarja

Države

UF-M / L UF-XL UF-M / L UF-XL
380 V / 3 N~ 50 Hz

16 A 8,7 kW 8,4 kW – – po svetu
380 V / 3 N~ 60 Hz

400 V / 3 N~ 50 Hz
400 V / 3 N~ 60 Hz

16 A 9,4 kW 8,8 kW – –
20 A 10,0 kW 10,0 kW – –
25 A 16,3 kW 16,2 kW 16,4 kW 16,4 kW po svetu
32 A 17,5 kW 17,4 kW 18,8 kW 18,8 kW
40 A – – 25,1 kW 26,2 kW

415 V / 3 N~ 50 Hz
415 V / 3 N~ 60 Hz

16 A 10,0 kW 9,5 kW – –
20 A 10,8 kW 10,8 kW – –
25 A 17,4 kW 17,1 kW 17,7 kW 17,7 kW po svetu
32 A 18,7 kW 18,4 kW 20,3 kW 20,3 kW
40 A – 21,1 kW 25,5 kW 26,8 kW
25 A 9,4 kW 8,7 kW – –

Belgija 
230 V / 3 N~ 50 Hz 32 A 10,2 kW 9,9 kW – –
230 V / 3 N~ 60 Hz 40 A – – 15,2 kW 15,1 kW

50 A – – 17,7 kW 17,6 kW
25 A 7,6 kW 9,1 kW – –

Japonska in 
Mehika

200 V / 3 N~ 50 Hz 32 A 9,0 kW – 10,3 kW 10,3 kW
200 V / 3 N~ 60 Hz 40 A – – 12,2 kW 12,9 kW

50 A – – 15,9 kW 16,8 kW

Serija UF Teoretična zmogljivost Standard*1 Energy*1*2 HighTemp*1*3*4

Univerzalna programska oprema [Košare / h] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10
Univerzalna programska oprema  
Kratki program

[Košare / h] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

Programska oprema za pekarne [Košare / h] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10
Programska oprema za pekarne  
Kratki program

[Košare / h] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

Programska oprema za mesnice [Košare / h] 40 / 24 / 12 40 / 24 / 12 20 / 15 / 10
Programska oprema za mesnice  
Kratki program

[Košare / h] 64 / 42 / 23 64 / 42 / 23 –

Nastavitve programske opreme

*1 Odvisno od danosti na kraju postavitve.  *2 Temperatura dotoka vode < 20 °C.
*3  min. 25 A varovalka, gretje rezervoarja in bojlerja Performance. Količina izpiralne vode UF-M / L: 5,5 l / količina 

izpiralne vode UF-XL: 9 l. Temperatura rezervoarja 66 °C, temperatura bojlerja 85 °C.
*4  Nezavezujoč podatek. Dejanska poraba izpiralne vode je lahko različne glede na pogoje na mestu postavitve.

Tehnični podatki

Vse nadaljnje vrednosti na spletu in v aplikaciji.

Serija UF UF-M UF-L UF-XL
Prostornina rezervoarja [l] 69 69 138
Poraba izpiralne vode na ciklus pomivanja*4 [l] 4,7 4,7 7
Temperatura pomivanja [°C] 60 60 60
Temperatura izpiranja [°C] 85 85 85
Notranje mere košare [mm] 612 x 672 612 x 672 1305 x 672
Pomivalna črpalka [kW] 2,5 2,5 2 x 2,5
Grelec rezervoarja Standard / Performance [kW] 5 / 10 5 / 10 5 / 10
Grelec bojlerja Standard / Performance [kW] 10,2 / 16,4 10,2 / 16,4 10,2 / 16,4
Maks. temperatura dovoda vode [°C] 60 60 60
Potrebni pretočni tlak vode [bar / kPA] 1 – 6 /  

100 – 600
1 – 6 /  

100 – 600
1 – 6 /  

100 – 600
Potrebni pretočni tlak vode pri Energy [bar / kPA] 1,5 – 6 / 

150 – 600
1,5 – 6 / 

150 – 600
1,5 – 6 / 

150 – 600
Zaščita pred škropljenjem IPX5 IPX5 IPX5
Teža (neto / bruto) [kg] 190 / 220 200 / 230 305 / 355
Teža z izvedbo Energy (neto / bruto) [kg] 225 / 255 235 / 265 350 / 400

s 
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ra

samo pri UF-x Energy

samo pri UF-XL Energy

s 
ko

ša
ra
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