
Pomivanje kozarcev 
    odkrito na novo
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Za dolgo življenjsko 
dobo kozarcev!

Na naslednjih straneh boste odkrili svet pomivanja kozarcev. 
Spoznali boste naš sistem pomivanja kozarcev in pridobili 
dragocene nasvete, kako kozarce dolgo ohraniti brezhibne in 
bleščeče. Pravilno ravnanje s kozarci prihrani denar in čas – čas, 
ki ga lahko namenite svojim gostom. In to z dobrim občutkom, 
da se lahko na Winterhalter vedno zanesete.
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Razbiti kozarci, korozija, zbledeli dekorji, praske in odrgnine –  
poleg ročnega poliranja je težava pri pomivanju kozarcev  
predvsem previsok tlak vode. Kozarci niso poceni. 
Ste že kdaj izračunali, koliko denarja letno porabite za nove 
kozarce?

Pozor, lomljivo!

Vaš problem: lom kozarcev
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Z variabilnim prilagajanjem pomivalnega tlaka VarioPower 
 Winterhalter postavlja nova merila. Pomivalni stroji za kozarce 
serije UC so edini, ki krhke kozarce pomivajo nežno, robustne 
vrčke za pivo pa intenzivno. Rezultat: popolna čistoča in bleščeč 
sijaj pri optimalnih pogojih pomivanja. 

Vaša prednost:  
VarioPower zmanjša možnost loma in drugih poškodb kozarcev 
v pomivalnem stroju na minimum. S tem se znižajo vaši stroški za 
nove kozarce. Poleg tega se preprečijo poškodbe rok zaradi 
razbitih kozarcev.

VarioPower –  
dolgotrajno lepi kozarci

Naša rešitev: VarioPower
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Rdečilo – preizkušnja!

Vaš problem: trdovratna umazanija
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Trdovratna zamazanost z rdečili, mlečno peno, barvili ali koščki 
sadja – za pomivalna sredstva za kozarce Winterhalter to ni 
problem. Njihove sestavine so nežne in hkrati učinkovite. Za hitro 
sušenje in sijaj brez lis poskrbijo izpiralna sredstva Winterhalter.

Vaša prednost:  
pri minimalni porabi pomivalnega in izpiralnega sredstva popol-
noma higienični in sijoči kozarci z dolgo življenjsko dobo.

Licenca za popoln sijaj

Naša rešitev: učinkovita pomivalna in izpiralna sredstva



13



14

Vodovodna voda
Naberejo se trajne bele  
nevodotopne obloge.

Omehčana voda 
Ostajajo vodotopni ostanki soli 
in lise.

Vaš problem: madeži na kozarcih
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Delno razsoljena voda 
Rezultati pomivanja popolnoma 
brez lis.

Popolnoma razsoljena voda /  
obratna osmoza 
Brez časovno potratnega ročnega 
poliranja nastane sijaj brez oblog.

Kozarci z lisami –  
stvar kakovosti vode!
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Najboljša kakovost vode 
na najmanjšem prostoru

Voda lahko na kozarcih pušča apnenec, lise in madeže. Popolna 
rešitev pri pomivalnih strojih za kozarce serije UC je naprava za 
obratno osmozo RoMatik XS. S svojo kompaktno izvedbo je še 
posebej primerna za uporabo ob točilnem pultu. 

Vaša prednost:
Ste vedeli, da ročno poliranje povzroča do desetkrat višje 
stroške pomivanja?
Pravilna priprava vode omogoča sijoče rezultate brez ročnega 
poliranja. S tem se drastično zmanjšajo porabljeni čas in stroški 
za osebje.

Naša rešitev: učinkovita priprava vode
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Mokri  
peclji?

Za 15 sekund se osredotočite na križec med zelenimi 
kozarci, nato obrnite list in glejte v sive kvadratke. To je 
pravilen položaj kozarcev v košari.

Vaš problem: slabo sušenje

Če kozarci v košari stojijo navpično, se 
na njihovih pecljih zbira voda. Ta se pri 
odvzemu košare iz stroja polije po čaši 
kozarca, kar pri sušenju posledično 
pušča lise in madeže.
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Ne pri 
 poševnem 
položaju!
Poševni položaj kozarcev v košarah iz 
plastificirane žice ali umetne mase 
omogoča optimalne rezultate pomivanja 
in sušenja. Ostanki vode lahko odtečejo, 
brez da bi pri tem nastajali madeži.

Vaša prednost:  
Ročno poliranje ni več potrebno. Tako 
prihranite čas in denar, zmanjšate lom 
kozarcev in imate sijoče pomite kozarce. 
Poleg tega so vaši kozarci v pravi košari 
zaščiteni pred poškodbami in njihova 
življenjska doba se znatno podaljša.

Naša rešitev: košare za kozarce s poševno postavitvijo
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Naša rešitev: košare za kozarce s poševno postavitvijo
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Kdor polira, izgublja 
čas in denar!

Vaš problem: drago poliranje kozarcev
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Winterhalter ponuja optimalne rešitve pomivanja kozarcev za 
vaše potrebe – od podpultnih strojev do strojev z avtomatskim 
transportom košar. Za vsak tip stroja priporočamo sistem, 
sestavljen iz medsebojno usklajenih komponent. Le to zagotavlja 
popolne rezultate pomivanja.
Winterhalter je pred več kot 40 leti razvil prvi pomivalni stroj za 
kozarce na svetu. Danes več sto tisoč zadovoljnih strank zaupa 
našim pomivalnim strojem za kozarce.

Vaše prednosti: 
• Bleščeči kozarci, ki jih ni treba ročno polirati
• En sistem za celostno rešitev
• Zanesljiva higiena procesa pomivanja
• Občuten prihranek časa in stroškov
• Zadovoljni gosti

Pomivanje kozarcev – 
premišljeno 360°

Naša rešitev: usklajen celosten sistem
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Pravilna izbira pri 
nakupu kozarcev

Izbira pravih kozarcev je odločilna.  
Vaši kozarci naj imajo naslednje lastnosti:
•  Oznaka „odporno na strojno 

pomivanje“ ali „primerno za strojno 
pomivanje“

•  Dno peclja kozarca naj bo kolikor 
možno ravno

Nasveti

Osnovno pomivanje 
novih kozarcev

Pravkar kupljene kozarce je treba pred 
prvo uporabo pomiti s programom za 
osnovno pomivanje.  
Pri modelih stroja brez programa za 
osnovno pomivanje kozarce pred prvo 
uporabo večkrat zaporedno operite:
•  Za osnovno pomivanje uporabite 

higiensko pomivalno sredstvo 
Winterhalter F 8400.

•  Kozarcev ne polirajte! Kozarci naj se 
posušijo izven stroja.
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 1.  V pomivalnem stroju za kozarce 
pomivajte samo kozarce, ki so 
označeni kot „odporni na strojno 
pomivanje“ ali „primerni za strojno 
pomivanje“.

 2.  Posoda, pepelniki in svečniki ne 
sodijo v pomivalni stroj za kozarce.

 3.  Za zaščito vaših kozarcev uporabite 
namenska sredstva za pomivanje 
kozarcev in izpiralna sredstva. 

 4.  Poskrbite, da sta posodici za 
 pomivalno in izpiralno sredstvo 
vedno napolnjeni.

 5.  Pravilno doziranje pomivalnega in 
izpiralnega sredstva je odločilno  
za optimalne rezultate pomivanja. 
Prekomerno doziranje lahko povzroči 
nepopravljivo škodo na kozarcih. 

 6.  Kozarcev pred strojnim pomivanjem 
ne pomivajte s sredstvom za ročno 
pomivanje. To povzroči penjenje v 
stroju.

 7.  Kozarce pomijte čim prej po uporabi. 
Zasušene ostanke pijač je teže 
odstraniti.

 8.  Koščki limon, lističi mete in druga 
dekoracija sodijo v posodo za 
odpadke in ne v stroj.

Skrbna nega se izplača!
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 9.  Kozarce v pomivalni košari namestite 
tako, da varno stojijo in se med seboj 
ne dotikajo.

10.  Pomivajte šele, ko je košara polna –  
to prihrani vodo, energijo in 
pomivalno sredstvo.

11.  Za boljše rezultate sušenja vzemite 
košaro iz stroja takoj po končanem 
programu pomivanja.

12.  Kozarce iz košare jemljite s čistimi 
rokami.

13.  Kozarcev ne polirajte. S tem se 
zmanjša lom kozarcev, prepreči  
pa se tudi prenašanje klic iz krpe.

14.  Kozarcev ne zlagajte enega v ali na 
drugega. S tem se poveča nevarnost 
nastajanja razpok in loma.

15.  Za preprečevanje vonja v kozarcih jih 
hranite v zaprtih omarah na suhem in 
zaščitene pred prahom. Pri 
pospravljanju v omaro pazite na to, 
da so kozarci popolnoma suhi in da 
stojijo z odprtino navzgor.

16.  Pomivalnih krp nikoli ne perite v 
pomivalnem stroju.

17.  Po koncu obratovanja stroj izpraznite 
preko samočistilnega programa. 
Očistite sita in pomivalna polja ter 
pustite vrata odprta do naslednjega 
obratovanja (zaskočni položaj).

Nasveti

Skrbna nega se izplača!
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Vrata stroja so odprta oz. niso pravilno 
zaprta.  
> Preverite položaj vrat. 

Posodica za pomivalno sredstvo je 
prazna.  
> Dodajte pomivalno sredstvo. 

Posodica za izpiralno sredstvo je prazna.  
> Dodajte izpiralno sredstvo. 

Pomanjkanje vode.  
>  Preverite dotok vode v stroj  

(glavna pipa).

 

Spodnje oz. zgornje pomivalno polje je 
blokirano.  
>  Odstranite dele, ki povzročajo blokado, 

in ponovno zaženite program 
pomivanja. 

Ploskovno sito je zamašeno.  
>  Ploskovno sito očistite pod tekočo 

vodo. V prihodnje pazite na temeljito 
predpomivanje. 

Stroj je poln vodnega kamna.  
>  Stroj očistite s programom za 

odstranjevanje apnenca in sredstvom 
Winterhalter za odstranjevanje 
apnenca.

Prikaz in odpravljanje napak

Serija UC: sporočila stroja



www.winterhalter.si
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