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      UVODNIK

Dobrodošli v svetu alternativ! 

Podjetje DSP d.o.o. slovenskemu trgu ponuja alternativno možnost na 
področju profesionalnih pomivalnih strojev; zavedamo se namreč, kako 
pomembno je doseganje visokih higienskih standardov in na drugi strani 
zniževati stroške – ne zgolj nabavnih, temveč skozi celotno dobo uporabe 
pomivalnega stroja.

Smo novi, a smo izkušeni. Imamo znanje in lahko pomagamo. Profesionalno strojno pomivanje 
posode je naša dejavnost in lahko trdimo - tudi strast, za kar smo se specializirali po skoraj 20 letih 
izkušenj v servisiranju gostinske opreme.

Strokovno svetujemo pri izbiri primernega pomivalnega stroja, stroj zmontiramo in skrbimo za 
njegovo brezhibno delovanje tekom celotnega življenjskega ciklusa uporabe. Rezervne dele imamo 
na zalogi v Sloveniji. Smo odzivni - še predobro se zavedamo, kaj pomeni, ko pomivalni stroj »crkne«.

Končni namen, ki ga zasledujemo, je čista posoda in zato smo tukaj, da ta cilj dosežemo na relativno 
majhnem prostoru, v kratkem času, s čim manj kadra in s čim manj stroški za opremo, elektriko, vodo 
in pomivalni detergent.

Podjetje Wexiodisk se nahaja na jugu Švedske in je od leta 1972 v regiji vodilni proizvajalec 
profesionalnih pomivalnih strojev za gostinstvo. Na območju celotne Skandinavije obvladuje 
65-odstotni tržni delež, v nekaterih delih Švedske ima 90-odstotni tržni delež. Tako več kot 42-letne 
izkušnje s pomivalno tehniko omogočajo Wexiodisku, da danes proizvaja široko paleto učinkovitih, 
visokokakovostnih in pionirskih pomivalnih strojev, primernih za vsakega uporabnika. Referenčni 
objekti se nahajajo v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in tudi v Sloveniji.

Wexiodisk ima preko 40 let »delovne dobe« oz. izkušenj v izdelavi pomivalnih strojev vseh vrst. Vsi 
elementi proizvodnje, in sicer od razreza pločevine do končne montaže, se izvršijo na Švedskem. Tako 
je kakovost zares zagotovljena. Nič ni prepuščeno naključju.

Zato ne preseneča, da je lastnik Wexiodiska, g. Luciano Berti izjavil, da gre za najboljše stroje na svetu. 
Če je to ugotovil še vedno predsedujoči multinacionalke Ali Group-e, potem temu ni mogoče zlahka 
oporekati.

Mi pa lahko rečemo, da je možno z inovativno tehnologijo bistveno vplivati tako na kakovost 
pomivanja, kot tudi, da je možno vplivati na stroške skozi celotno dobo uporabe stroja.

Dovolite, da naštejemo samo nekaj odlik švedskega proizvajalca:
-  dolga življenjska doba (20, 25 tudi 30 let delovanja ni nič nenavadnega), 
-  robustna izdelava (večina delov je iz nerjavečega jekla, plastičnih elementov skoraj ni),
-  nadomeščajo ročno izpiranje s tušem in namakanje kuhalne posode, preden gredo v pomivalni stroj,
-  narejeni z namenom čim večjega zniževanja stroškov vode, elektrike, detergentov in vzdrževanja ter
-  z zagotovljenim servisom in z rezervnimi deli na zalogi v Sloveniji.

Preden pa vas povabimo k listanju in prebiranju kataloga Wexiodisk 2017, želimo vsem, ki to berete, 
sporočiti, da je DSP d.o.o. za aktivnosti v letu 2015 s strani družbe Wexiodisk prejel posebno pohvalo. 
Na švedskem večeru, ki je 25. oktobra 2015 potekal na milanskem sejmu Host, smo namreč prejeli 
priznanje za najuspešnejšega v prodaji in marketingu v skupini novih distributerjev Wexiodiska.

Matej Kovačič,
direktor 
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BECAUSE WE DO CARE

Čista voda je nujna za življenje, vendar ena osmina svetovnega prebivalstva nima dostopa do nje. Z 
zavedanjem tega problema je Wexiodisk razvil novo tehnologijo pomivanja, imenovano »Duplus« in 
ICS+, kar zniža porabo vode na minimum. Tako je Wexiodisk popolnoma primeren tam, kjer je skrb za 
vodo že – ali pa še bo – pomemben dejavnik.
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      DESET STVARI, KI JIH MORATE VEDETI O WEXIODISKU

Blagovna znamka Wexiodisk je v svetu zelo poznana in priznana, v Sloveniji pa je šele stopila na 
pot prepoznavnosti in v nadaljevanju je deset bistvenih stvari, ki jih morate poznati o podjetju in 
pomivalnih strojih Wexiodisk.

10. Več kot 40-letna tradicija 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1972. Šest let kasneje, leta 1978, je začelo delovati na področju 
tračnih pomivalnih strojev. Sedanja tovarna v Växjö je bila zgrajena leta 1985.

Trije ustanovitelji, ki so imeli ustrezne izkušnje na področju proizvodnje catering opreme, so z 
navdušenjem predstavili visokokakovostne stroje. Zaradi izjemne kakovosti povpraševanje tržišča ni 
bilo omejeno zgolj na Švedsko, temveč so naročila prihajala tudi izven meja.

Leta 1995 je 40-odstotni delež odkupila finska družba Hackman Metos, štiri leta kasneje pa celotnega. 
Leta 2004 je finskega proizvajalca gostinske opreme prevzela italijanska Ali Group in od tedaj glede 
lastništva ni bilo sprememb.
 
9. Proizvedeno na Švedskem

Z namenom, da se nobene faze proizvodnje pomivalnih strojev ne prepušča naključju, v tovarni na 
Švedskem proizvajajo vse ključne elemente, kar vključuje robotski razrez in varjenje pločevine, do 
končnega testiranja vsakega pomivalnega stroja, preden le-ta zapusti tovarno.

Tako Wexiodisk pod lastno blagovno znamko in pod blagovno znamko Metos proizvaja 
visokokakovostne pomivalne stroje, ki jih izdeluje približno 180 zaposlenih v kraju Växjö, ki leži na 
jugu Švedske, med Mälmom in Stockholmom.
 
8. Poudarek na kakovostni izdelavi

Visok nivo mojstrstva je vtkan v proces izdelave celotnega asortimana, ki ga izdeluje tovarna. »Naša 
naloga je, da so pomivalni stroji Wexiodisk in njihovo vzdrževanje prepoznani kot najboljša možnost 
na trgu, ki jo lahko dobijo stranke za svoj denar«, zatrdi Fredric Moe, direktor izvoza pri Wexiodisku. 
»Ne ponujamo najcenejših produktov, smo pa ponosni, da lahko rečemo, da smo eden najboljših po 
kakovosti izdelave in učinkovitosti pomivanja«, še doda Moe.
 
7. Prisotnost po vsem svetu

Wexiodisk izvaža stroje v 31 držav in ima prodajne dogovore sklenjene z več kot 70 distributerji po 
celem svetu. To je podprto še s servisno mrežo. Tako lahko rečemo, da je model prodaje in servisiranja 
pomivalnih strojev zasnovan preko razvejane mreže distributerjev, ki poznajo lokalne razmere in 
stanje na posameznih trgih. Poslovne partnerje, ki plasirajo, prodajajo in nudijo storitve, vezane na 
proizvode Wexiodisk, skrbno izberejo, so v neprestanem stiku z njimi, jih podpirajo in izobražujejo.

Wexiodisk je trenutno vodilni akter na trgu Skandinavije. Z lastno distributersko mrežo poleg Evrope 
pokriva tudi Japonsko in Avstralijo. V zadnjih letih je Wexiodisk uspešno izpeljal tudi nekaj prestižnih 
projektov, vezanih na prehrano potnikov v letalskem prometu (aviocatering).

6. Skrb za okolje

Pomivalni stroji za posodo so veliki porabniki energije, vode in detergentov, zato se je Wexiodisk 
v zadnjih letih še posebej osredotočil na zaščito okolja. To je pripeljalo do razvoja nekaj novih 
edinstvenih tehnologij. ICS+ in DUPLUS sta le dve imeni patentiranih sistemov, s katerima se 
zmanjšuje vpliv pomivanja na okolje, posledično pa to občutno zmanjšuje tudi stroške uporabe 
skozi celotno življenjsko dobo.
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 5. Filozofija celotne življenjske dobe 

Ker se začnejo resni stroški pojavljati šele po nabavi stroja, je Wexiodiskova pozornost usmerjena 
predvsem na ekonomičnost skozi celotno življenjsko dobo. Nabavna vrednost stroja predstavlja le 10 
do 20 % celotnih stroškov, če se gleda na pomivalni stroj skozi perspektivo celotne življenjske dobe, 
ostalo pa so stroški elektrike, vode, detergenta in vzdrževanja, kar lahko znese tudi do 90 % v vseh 
letih uporabe. Wexiodiskovi produkti lahko te stroške uporabe znižajo od 30 pa tudi do 70 %, za kar 
poskrbijo patentirane rešitve, edinstvene na svetu. T. i. enota za predpomivanje lahko omogoči, da 
ročno predpomivanje s tušem in namakanje dejansko ne bi bila več potrebna, in pri 150 košarah 
dnevno bi lahko prihranili več tisoč litrov vode na leto.
 
4. Prodaja celovite rešitve 

S celotno paleto komornih, košarnih in tračnih pomivalnih strojev, kot tudi patentirano tehnologijo 
dvojnega končnega izpiranja v komornih strojih (DUPLUS) Wexiodisk lahko omogoči zniževanje 
stroškov dela in energije. Je pa potrebno poudariti, da pri Wexiodisku gledajo na celoten sistem in 
rešitev pomivanja.

Zato se strojev Wexiodisk ne more prodajati preko kataloga in na internetno prodajo se ne sme niti 
pomisliti. Časi, ko se je stranki zgolj prodalo pomivalni stroj, so mimo. Poskrbeti je potrebno za celoten 
koncept pomivalnice, t. j. za odlaganje umazane posode, zlaganje v košare, predpomivanje, premik do 
in iz pomivalnega stroja, nastavitve optimalnega časa in intenzivnosti pomivanja, sušenje in odlaganje.
 
3. Podpora od nakupa naprej

Ključni faktor Wexiodiskove prodaje je podpora od nakupa naprej. Bistvenega pomena za pravilno 
in optimalno delovanje pomivalnega stroja je njegova pravilna namestitev, da se programe 
popolnoma prilagodi uporabniku in da se uporabnika nauči rokovanja s strojem. Tu pa se podpora 
seveda ne konča, saj je zagotovljena tekom celotne dobe delovanja, kar pomeni, da ima kupec 
vedno možnost poklicati serviserja, ki ima na zalogi vse potrebne rezervne dele.
 
2. Koncept strojnega predpomivanja

Edinstvena Wexiodiskova rešitev je predpomivalni stroj, ki je bil zasnovan z namenom, da nadomesti 
tradicionalno tuširanje posode s tušem in namakanje le-te v koritu, kar se običajno izvaja pred strojem 
in povzroča znatno porabo tople vode. Predpomivalni stroj uporablja za pomivanje odpadno 
vodo glavnega pomivalnega stroja, ki je že segreta in vsebuje detergent. Tako se posoda že v fazi 
predpomivanja grobo pomije in namoči, tako od zgoraj kot od spodaj, kar ročno praktično ni možno 
storiti. Ta koncept znatno zniža stroške vode, dela, energije, detergenta, obremenitve s CO2 itd.
 
1. Pomivanje z enim litrom vode

Tehnologija pomivalnega stroja, ki porabi zgolj en liter sveže vode na eno košaro, je seveda patentirana 
in se imenuje DUPLUS. Gre za koncept, ki je daleč najbolj varčen pomivalni stroj na svetu. Ta sistem, v 
kombinaciji s predpomivalnim strojem, porabi 1 liter vode na eno pomivanje. Marsikdo bi rekel, da to 
ni mogoče, ker običajno stroj potrebuje vsaj 3–4 litre sveže vode, da pomije košaro. Sistem DUPLUS 
pa resnično porabi samo en liter. Za to rešitev je Wexiodisk v jeseni leta 2013 v Angliji prejel nagrado 
»Sustainable Catering Equipment Award 2013«.

ZANIMIVOST!

Beseda Wexiodisk je sestavljena iz dveh besed, in sicer prvi del imena, »wexio«, izhaja iz starodavnega 
poimenovanja kraja Växjö, kjer je sedež tovarne, »disk« pa po švedsko pomeni posoda. Sicer pa naj bi 
poimenovanje kraja izhajalo iz besed »vag« (pot) in »sjo« (jezero), pomeni pot preko zmrznjenega jezera 
Växjö, ki so jo nekoč kmetje uporabljali preko zime za dostop do tržnice, ki je kasneje postala samo mesto. 
V mestu danes živi preko 60.000 prebivalcev.
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      PREDSTAVITEV PODJETJA WEXIODISK
 
Več kot štiri desetletja Wexiodisk razvija, proizvaja in trži pomivalne stroje vrhunske kakovosti, ki so 
hkrati tudi okolju prijazni stroji za profesionalno pomivanje posode. Tovarna se nikoli ni osredotočala 
samo na rezultate pomivanja, ampak tudi na zanesljivost, ergonomijo, trajnost in na zniževanje 
stroškov skozi celotno življenjsko dobo. Tako je Wexiodisk postal vodilni na trgih Skandinavije.

Sedež

Podjetje ima sedež na jugu Švedske, točneje v mestu Växjö, kjer živi preko 60.000 prebivalcev. Na 
obrobju mesta se tovarniški prostori razprostirajo na površini ok. 11.000 m2, kjer dela 180 zaposlenih.

Strategija

Cilj Wexiodiska je kupcu ponuditi varno uporabo, nizke stroške delovanja in dobro delovno okolje. 
Primarno pa ni cilj izdelovati najcenejših strojev na trgu, temveč tehnično dovršene in konkurenčne. 
Stroji so narejeni z ekološko zavestjo, in sicer tako, da porabijo čim manj vode, elektrike in detergenta. 
Zato lahko rečemo, da je Wexiodisk strateško usmerjen k trajnostnemu razvoju svojih produktov.

Kratka zgodovina

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1972. Šest let kasneje, leta 1978, je začelo delovati na področju 
tračnih pomivalnih strojev. Sedanja tovarna v Växjö je bila zgrajena leta 1985.

Trije ustanovitelji, ki so imeli ustrezne izkušnje na področju proizvodnje catering opreme, so z 
navdušenjem predstavili visokokakovostne stroje. Zaradi izjemne kakovosti povpraševanje tržišča 
ni bilo omejeno zgolj na Švedsko, temveč so naročila prihajala tudi izven meja. Zato Wexiodisk ni 
ustanovil distribucijske mreže samo v Evropi, ampak tudi na primer na Japonskem in v Avstraliji.

Leta 1991 je švedska revija »Weekly Business« Wexiodisk razglasila za podjetje leta, in sicer zaradi 
odlične rasti, dobičkonosnosti ter zaradi dobrega ravnanja z zaposlenimi.

Leta 1993 je družba pridobila licenco za proizvodnjo ACS, kar je kratica, kar v angleščini pomeni 
»Automatic Cutlery Sorting system«, po naše pa je to sortirka pribora, ki samodejno razvršča jedilni 
pribor. To je sistem, ki se lahko priključi direktno na pomivalni stroj in ki samodejno ločuje žlice, vilice 
in nože.

Leta 1995 je 40-odstotni delež odkupila finska družba Hackman Metos, štiri leta kasneje pa celotnega. 
Leta 2004 je finskega proizvajalca gostinske opreme prevzela italjanska Ali Group in od tedaj glede 
lastništva ni bilo sprememb.

Inovativni produkti

Pomivalni stroji opravljajo svojo funkcijo v velikih kuhinjah širom po svetu, in sicer se pojavljajo pod 
blagovnima znamkama Wexiodisk in Metos. Tovarna je vodilni inovator v panogi in je uvedla številne 
nove tehnologije in ideje; WD-100GR pomiva z granulami, tračni pomivalni stroj s tehnologijo ICS + 
(Intelligent Control System) in tehnologijo predpomivalnega stroja PRM, ki omogoča velike prihranke 
pri stroških delovanja.

Druge inovacije vključujejo: tehnologijo Duplus, edinstven sistem, ki vodo iz zadnjega izpiranja uporabi 
v novem pomivalnem ciklu; WD-18CW, ki je namenjen za pranje vozičkov in s pomočjo vrtenja osuši 
le-te; sortirko jedilnega pribora s sistemom ACS in spletno orodje HACCP in nadzorni sistem.
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     SMO PRED NAKUPOM POMIVALNEGA STROJA.
KATERI JE PRAVI ZA NAS?

Podjetje Wexiodisk proizvaja 8 različnih vrst pomivalnih strojev, vseh tipov strojev pa je 24. Upoštevaje 
dejstvo, da je praktično pri vsakem od strojev možno izbirati med različno dodatno opremo in 
opcijami, potem pridemo do zaključka, da je izbira precej raznovrstna.

Pri nas izbiro pravega, vašim potrebam popolnoma prilagojenega stroja, jemljemo zelo resno. 
Popolnoma se zavedamo, da je investicija v zamenjavo oz. postavitev in organizacijo pomivalnice 
pomemben in velik finančni zalogaj ter zato vaša največja skrb.

Samo, da bo poceni

Ker so finančna sredstva za pomivalni stroj vedno zelo omejena, je še toliko bolj pomembno poznati 
pojem »celotne življenjske dobe«. Ker stroške popravil, tudi v enem tednu po nakupu novega 
pomivalnega stroja, običajno v upravi jemljejo za samo po sebi umevne, je še toliko bolj pomembno 
vedeti, koliko stroj stane v svoji celotni življenjski dobi. Ker v praksi opažamo, da se začnejo resni stroški 
pojavljati šele po nabavi stroja, je Wexiodiskova pozornost usmerjena predvsem na ekonomičnost 
skozi celotno življenjsko dobo in zato je filozofija - »samo da bo poceni« (nabavljeno)   – zgrešena.

Nabavna vrednost stroja predstavlja le 10 do 20 % celotnih stroškov, če se gleda na pomivalni stroj skozi 
perspektivo celotne življenjske dobe, ostalo pa so stroški elektrike, vode, detergenta in vzdrževanja, 
kar lahko znese tudi do 90 % v vseh letih uporabe. Wexiodiskovi produkti lahko te stroške uporabe 
znižajo od 30 pa tudi do 70 %, za kar poskrbijo patentirane rešitve, edinstvene na svetu. T. i. enota za 
predpomivanje lahko omogoči, da ročno predpomivanje s tušem in namakanje dejansko ne bi bila 
več potrebna, in pri 150 košarah dnevno bi lahko prihranili več tisoč litrov vode na leto (krat toliko 
evrov na liter je toliko in toliko).

Izbira se začne v kuhinji

Običajno brez posnetka trenutne situacije ne gre. Zato vam naj ne bo prav nič nerodno nas poklicati 
in se dogovoriti za ogled oz. sestanek. Pri ogledu upoštevamo vaše želje, prostorske in kadrovske 
omejitve ter se z vašo pomočjo oziramo tudi v prihodnost. Da se lahko izbere primeren stroj, se vse 
začne s podatkom o predvidenem številu košar, ki jih je potrebno pomiti na dan, ter s podatkom o 
zmogljivosti stroja.

Poskrbimo za celoten koncept pomivalnice, t. j. za odlaganje umazane posode, zlaganje v košare, 
predpomivanje, premik do in iz pomivalnega stroja, sušenje in odlaganje. Tu pa se zadeva še ne konča, 
saj je potrebno poskrbeti tudi za pomivanje pladnjev, jedilnega pribora, posode za kuhanje, pekačev, 
v bolnišnicah in drugih ustanovah tudi za razne vozičke. Misliti je potrebno tudi na čiščenje in dostop 
za servisiranje, poskrbeti je potrebno za varno shranjevanje kemikalij in še bi lahko naštevali.

Pomivalni stroji Wexiodisk

Končni cilj nakupa pomivalnega stroja je čista posoda, kar pa se mora doseči na relativno majhnem 
prostoru, v kratkem času, s čim manj kadra in s čim manj stroški za opremo, elektriko, vodo in 
pomivalni detergent. 

Ker se pomivalnih strojev Wexiodisk pri najboljšem namenu ne da prodajati preko kataloga, še manj 
pa preko spleta, smo v nadaljevanju pripravili zgolj predstavitev posameznih osmih vrst strojev, kar 
bo za prvo silo zadostovalo pri iskanju oz. informiranju vam ustreznega produkta.
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WD-4S 
Podpultni pomivalni stroj za bare, 

restavracije in majhne kuhinje.
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     PODPULTNI POMIVALNI STROJ

WD-4S je majhen, učinkovit in zanesljiv pomivalni stroj za
profesionalno uporabo.  Namenjen je pomivanju ene običajno
velike košare. Pomiva lahko tako kozarce kot krožnike, manjšo posodo
in celo pladnje. Stroj je namenjen zahtevnim uporabnikom, kjer je rezultat
pomivanja  zelo pomemben, nimajo pa na razpolago dovolj prostora.

Zunanjost

Izdelana je iz visokokakovostnega 
nerjavečega jekla. Zaslon iz kaljenega 
stekla in ergonomsko zasnovan ročaj 
dajeta vtis popolnosti že na daleč. Ker 
so tudi stranice narejene iz nerjaveče 
pločevine, je lahko WD-4S postavljen tudi 
popolnoma samostojno.

Notranjost

Je čista in funkcionalna zasnova. 
Vsebuje le nekaj detajlov in je gladka 
ter ima zaobljene vogale. To pomeni, 
da takšna zasnova stroja poleg dobre 
higiene in odličnih rezultatov pomivanja 
zagotavlja tudi dolgo življenjsko dobo.

Hitro pomivanje z veliko kapaciteto

Stroj je izredno hiter, saj ima kapaciteto 50 
košar na uro. To pomeni, da lahko pomije 
približno 1000 kozarcev ali 900 krožnikov 
na uro. In tako uro za uro.

Velika pomivalna komora

Velikost pomivalne komore zadostuje 
za eno košaro standardnih dimenzij 
500 x 500 mm. Gladka zasnova pomeni, 
da je lahko zato komora večja in vanjo 
se lahko zloži celo pladnje do velikosti 
530 x 330 mm in tudi pladnje 1/1 GN ter 
seveda tudi nižjo kuhalno posodo.

Majhen in učinkovit

S preprostim pritiskom na gumb lahko 
enostavno zamenjate vodo v tanku. 
To omogoča, da lahko izmenjaje 
pomivate umazane krožnike ali kozarce 
in pladnje. Dva namena stroja tako 
prihranita prostor in čas.
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Tiho delovanje

S tihim delovanjem stroj skrbi za dobre 
delovne pogoje. Nivo hrupa, ki ga 
proizvaja, je zgolj 61 dB.

Vrata z novo funkcijo

Vrata se lahko postavi v delno zaprto  
pozicijo. To zagotavlja varčevanje s 
prostorom, hkrati pa je to tudi položaj 
za zagotavljanje higiene, ki preprečuje 
razvoj bakterij, kadar stroj ni v uporabi.

Vsakič popoln rezultat pomivanja

Pomivalna roka je narejena iz 
nerjavečega jekla in vsaka pomivalna 
šoba ima svojo individualno pozicijo. 
To omogoča, da vodni curki dosežejo 
vsak milimeter posode. Pred končnim 
izpiranjem se pomivalni roki sami 
izpraznita. To zagotavlja, da voda od 
pomivalnega cikla ne pušča kapljic in 
madežev na čisti posodi.

Varno praznjenje

Vgrajena iztočna črpalka zagotavlja, da 
se izprazni vsa voda ne glede na pozicijo 
pomivalnega stroja.

Dober nivo higiene

Avtomatski nadzor temperature in 
količine vode kot tudi samodejno čiščenje, 
zagotavljajo visok nivo higiene. Omejeno 
število sestavnih delov stroja omogoča, 
da se ga enostavno razstavi in očisti. To še 
posebej velja za nerjaveče sito. Preprosto, 
učinkovito in higiensko.

Samodejno doziranje

Že vgrajen dozator za pomivalno 
sredstvo in sredstvo za sušenje poenostavi 
delovanje. Tako ni nobene potrebe po 
montaži zunanje enote za doziranje 
detergentov.

Zaščita pred povratnim izlivom

Ta zaščita preprečuje, da bi se umazana 
voda izlila nazaj v vodovodni sistem. 
Stroj ima za ta namen vgrajen ločitveni 
rezervoar (ang. Breaktank) s črpalko. To 
izpolnjuje zahteve standarda EN1717.

ECO-FLOW prihrani energijo in skrajša 
čas sušenja

Stroj ima vgrajen povratni zajem toplote, 
kar pripomore k hitrejšemu sušenju pomite 
posode. Poleg tega pa še zmanjšuje vlago 
in temperaturo v prostoru.

ECO-FLOW zmanjša potrebo po 
brisanju pomite posode

Sistem ECO-FLOW reciklira energijo iz 
prejšnjega pomivanja in predgreje vodo 
za cikel izpiranja posode. Hkrati s tem se v 
pomivalno komoro vpihne suh zrak, kar 
mnogo hitreje posuši posodo.

ECO-FLOW zmanjša nivo pare

S sistemom ECO-FLOW je nivo pare 
zmanjšan, ko odpremo vrata, kar prepreči, 
da bi nam para puhnila v obraz. S tem 
sistemom se tudi zelo zniža potreba po 
prisilnem zračenju prostora in zato se 
lahko WD-4S postavi tudi v šank.

Pameten zaslon za upravljanje

S tremi programi je WD-4S preprost 
za uporabo. Nagnjen zaslon na dotik 
iz kaljenega stekla, ki je viden od 
daleč, se intuitivno upravlja in osebju 
daje dovolj informacij za enostavno 
upravljanje. Barve kažejo napredovanje 
pomivalnega cikla, pisk pa naznani 
zaključek  pomivanja. Zaslon deluje tudi 
z rokavicami ali mokrimi rokami.

Posebno oblikovana košara za kozarce

Pri posebno oblikovani košari za kozarce 
so le-ti nagnjeni, in sicer tako, da voda 
ne ostane na vrhu kozarcev. S tem se 
prepreči, da bi pomivalna oz. izpiralna 
voda tekla po kozarcih. To omogoča, da 
so kozarci čisti in nimajo madežev. Vodni 
curki dosežejo kozarce z vseh strani, kar 
izboljša rezultate sušenja.

Edinstven program za pomivanje 
kozarcev

Posebna izvedenka stroja WD-4S 
GLASS za pomivanje kozarcev ima tri 
edinstvene programe za pomivanje 
kozarcev. Čas pomivanja in količina vode 
sta prilagojena za različne tipe kozarcev. 
Pri programu za pomivanje kozarcev za 
pivo se končno izpiranje izvede s hladno 
vodo. Zato se ti kozarci hitreje ohladijo, 
kar omogoči hitrejše kroženje kozarcev 
v konici. Za izbiranje programov so 
uporabljeni simboli, kar poenostavi 
upravljanje stroja.

Majhen in 
učinkovit



WD-4S

Podpultni pomivalni stroj
D 600 mm x G 600 mm x V 875 mm

Standardna oprema:
-  Pomije do 50 košar na uro
-  Vstopna višina 330 mm
-  Porabi 2,4 litra vode na en ciklus
-  Tank za vodo drži 20 litrov
-  Trije programi pomivanja
-  Ena 0,75 kW črpalka in 4,2/2,8 kW grelec
-  Na dotik občutljiva krmilna plošča
-  Program za samodejno čiščenje
-  Zalogovnik vode s črpalko
-  Narejen iz dvoslojne nerjaveče pločevine in izoliran
-  Sita za rezervoar
-  Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne rezultate   
 pomivanja
-  Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
-  Konstrukcija iz nerjaveče pločevine

Opcijska oprema:
-  Izvedenka stroja za pomivanje kozarcev WD-4S GLASS
-  Ločitveni rezervoar z dodatno črpalko
-  Povratni zajem toplote

     WD-4S

WD-4S
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WD-6 DUPLUS 
Nova generacija pomivalnih strojev 
za  majhne in srednje velike kuhinje.
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     PRETOČNI POMIVALNI STROJI IN PREDPOMIVALNI STROJI

Wexiodiskov asortima pretočnih pomivalnih strojev je narejen tako, 
da lahko zadosti tudi najzahtevnejšim kuhinjam. S številnimi tehničnimi
prednostmi olajša uporabniku delo in s tem izboljša njegove delovne
pogoje ter ima dolg servisni interval.

Prednosti

Edinstven koncept komore

Po zaključku pomivanja se komora najprej dvigne samo 
na zadnjem delu, kar omogoči izpust pare na zadnjem 
delu stroja; to olajša delo s strojem, saj se ni bati, da bi 
nam  para puhnila v obraz. Ker je odpiranje samodejno, se 
pomita posoda prične takoj sušiti in stroj je že pripravljen za 
naslednjo košaro.

Auto-start (opcija)

Nova funkcija auto-start pomeni, da ko košaro potisnemo 
v stroj, se komora samodejno zapre in stroj prične delovati. 
Ta funkcija znatno olajša delo in je zelo priporočljiva, saj 
operaterju ni potrebno čakati s prstom, prislonjenim na 
gumb za zapiranje.

Avtomatski dvig komore (opcija)

Avtomatski dvig komore pomeni, da se po koncu pomivanja 
komora sama odpre, kar pospeši sušenje, uporabniku pa 
ni potrebno čakati ob stroju, da se program zaključi; tako 
lahko pripravlja za pomivanje naslednjo košaro, kar pohitri 
postopek pomivanja.
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Fleksibilen nosilec košare

Fleksibilen nosilec košare s svojo obliko 
pripomore izboljšati rezultate pomivanja 
tako, da šobe neovirano dosežejo 
vse vogale košare. Vodni curki tako 
neovirano dosežejo vse štiri kote košare. 
Zaradi možnosti dviga nosilca je čiščenje 
olajšano.

Globok tank

Ena od prednosti, ki zagotavlja dobre 
rezultate pomivanja, je tudi globok tank za 
vodo, ki preprečuje tveganje nastanka pene.

Oblika šob na pralni roki

Edinstveno oblikovane konkavne 
pralne šobe se ne morejo zamašiti. Za 
izboljšanje kakovosti končnega izpiranja 
in nivoja higiene pred začetkom 
izpiralnega cikla vsa voda odteče iz 
pralne roke. To prepreči kapljanje 
preostanka vode iz zgornje pralne roke 
na čisto posodo.

Učinkovita sita

Učinkovita sita znižujejo potrebo po 
zamenjavi vode preko dneva.

Polica za shranjevanje

Polica za shranjevanje detergentov 
omogoča enostavno čiščenje tal in 
vzdrževanje ustreznega nivoja higiene 
delovnega prostora. Police ni možno 
naročiti za WD-6 DUPLUS.

Enostavno nastavljiva moč pomivanja

Za zadovoljitev različnih potreb kuhinje 
ima stroj edinstveno prilagodljivo moč 
pomivanja, ki se jo enostavno nastavi za 
zelo ali normalno umazano posodo.

Robusten in 
zanesljiv
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Pomivanje z dodano vrednostjo in s skrbjo za okolje

Pomivalni stroj s tehnologijo Duplus predstavlja 
pomivanje z dodano vrednostjo in manjšo obremenitvijo 
za okolje. Wexiodisk je prvi na svetu, ki uporablja 
tehnologijo dvojnega končnega izpiranja za pretočne 
pomivalne stroje. To pomeni, da se v fazi izpiranja porabi 
bistveno manj sveže vode kot pri končnem izpiranju v 
klasičnih pomivalnih strojih. Z novo inovacijo Duplus se 
za pomivalni cikel porabi zgolj en liter sveže vode, kar je 
izjemno malo, in se kljub temu doseže popoln rezultat 
pomivanja. Nizka poraba vode in posledično zmanjšana 
poraba detergenta in elektrike pomeni, da je Duplus 
prava izbira za vsako sodobno kuhinjo.
 
Zgolj en liter sveže vode za eno pomivanje
 
Skrivnost porabe enega litra vode je v prvi izpiralni fazi, 
kjer Duplus pomiva posodo z vodo iz prejšnjih pomivanj. 
V drugi (izpiralni) fazi pa stroj uporabi svežo vodo, segreto 
na 85 do 90 °C. Voda iz druge faze izpiranja se nato 
zbere za naslednji pomivalni ciklus. Tako nova inovativna 
tehnologija Duplus v pomivalnici porabi trikrat manj 
vode, trikrat manj detergenta in trikrat manj elektrike, kar 
predstavlja najboljšo izbiro vsake sodobne kuhinje.

Filter proti zamašitvi
(samo tipa WD-6/7 DUPLUS)
Na sprednji strani stroja je
protizamašitveni filter, ki preprečuje
zamašitev šob pri končnem izpiranju.

WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS
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Ustvarjen, da 
izboljša delovne 
pogoje

WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS

Komorni pomivalni stroj
D 600 mm x G 657 mm x V 1430 mm (WD-6 DUPLUS)
D 600 mm x G 657 mm x V 1540 mm (WD-7 DUPLUS)

Standardna oprema:
- Pomije do 50 košar na uro
- Porabi zgolj en liter vode na en ciklus
-  Tank za vodo drži petinštirideset litrov
-  Dvojno končno izpiranje s tehnologijo DUPLUS
-  Izpust pare iz komore na zadnjem delu stroja
-  Ročno zapiranje komore
-  Preprosto izbiranje med tremi programi glede na umazanost posode
- Funkcija auto-start
- Elektronska krmilna plošča s samodejnim zapisom dogodkov za   
 diagnostiko in hitro odpravljanje napak
-  Program za samodejno čiščenje
-  Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne rezultate pomivanja
- 0,9 kW črpalka (1,1 kW pri WD-7 DUPLUS) in 9 kW grelec
- Dozator za izpiralno sredstvo
- Zalogovnik s črpalko
- Filter proti zamašitvi na sprednjem delu
- Fleksibilen nosilec košare za boljše rezultate pomivanja in lažje čiščenje
- Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Za kotne in ravne izvedbe

Opcijska oprema:
- Avtomatski dvig komore
- Auto-start za avtomatsko komoro
- Navtična izvedba
- Dozator za tekoči detergent
- Odtočna črpalka
- Krmilna plošča na levi strani
- WEB Tool za poročila HACCP
- Kondenzacijska napa s povratnim zajemom toplote
- Element za zajem pare z odsesavanjem Ø 160 mm
- Stranska polica za detergent

WD-6 DUPLUS
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WD-6, WD-7

Komorni pomivalni stroj
D 600 mm x G 657 mm x V 1430 mm (WD-6)
D 600 mm x G 657 mm x V 1540 mm (WD-7)

Standardna oprema:
-  Pomije do 50 košar na uro
-  Porabi zgolj 2,5 litra vode na en ciklus
-  Vstopna višina 405 mm (WD-6) oz. 500 mm (WD-7), 
-  Pomiva pekače do velikosti 450 x 600 mm (WD-7)
-  Tank za vodo drži 45 (WD-6) oz. 50 (WD-7) litrov
-  Izpust pare iz komore na zadnjem delu stroja
-  Ročno zapiranje komore
-  Preprosto izbiranje med tremi programi glede na
 umazanost posode
-  Funkcija auto-start
-  Elektronska krmilna plošča s samodejnim zapisom   
 dogodkov za diagnostiko in hitro odpravljanje napak
-  Program za samodejno čiščenje
-  Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne rezultate   
 pomivanja
-  0,9 kW črpalka (1,1 kW pri WD-7) in 9 kW grelec
-  Fiksen nosilec košare za boljše rezultate pomivanja
-  Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
-  Konstrukcija iz nerjaveče kovine
-  Za kotne in ravne izvedbe

Opcijska oprema:
-  Avtomatski dvig komore
-  Dvojna kontrola za avtomatsko komoro
-  Auto-start za avtomatsko komoro
-  Navtična izvedba
-  Kondenzacijska napa s povratnim zajemom toplote
-  Dozator za tekoči detergent
-  Krmilna plošča na levi strani
-  Zaprta omarica za kemikalije
-  Grelec bojlerja 12 kW
-  Odtočna črpalka

     WD-6, WD-7
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WD-12
Razvit za doseganje visokih industrijskih zahtev uporabnikov 

v inštitucijah in sektorju prehranske industrije.
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Avtomatski dvig komore

Ko je pomivanje končano, se komora 
samodejno dvigne za nekaj centimetrov, 
da lahko para odide, šele nato se komora 
dvigne v najvišji položaj, kar zmanjšuje 
tveganje poškodb uporabnika.

Optimalni rezultati pomivanja in visok 
nivo higiene

Pred začetkom izpiralnega cikla vsa voda 
odteče iz pralne roke. To prepreči kapljanje 
preostanka vode iz zgornje pralne roke na 
čisto posodo.

Edinstven – z nastavljivim tlakom pranja

Nastavljiv tlak šob je samo ena od številnih 
inovativnih rešitev. Stroje je možno hitro 
nastavljati za pomivanje normalno 
umazane ali zelo umazane posode. Ta 
funkcija, v kombinaciji s tremi programi, 
rešuje različne potrebe vsake kuhinje.

Zmogljiva konstrukcija – dolga 
življenjska doba in visoka učinkovitost

Je idealen za zahtevna okolja. Stroj je 
izdelan iz dvoslojne nerjaveče pločevine in je 
standardno opremljen z zvočno in toplotno 
izolacijo. Posebno oblikovan nosilec košare 
napravi pomivanje še učinkovitejše.

Zložljiv nosilec (opcija)

Zložljiv nosilec z možnostjo dviga 
posameznih prečk omogoča fleksibilne 
nastavitve, kadar se pomiva različno 
posodo.

Sita za globoke rezervoarje

Učinkovita sita za rezervoarje omogočajo 
dolge pomivalne cikluse, ne da bi bilo 
potrebno v tankih menjati vodo, kar pripo-
more k najboljšim možnim rezultatom.

Uporabniku prijazna nadzorna plošča

Nadzorna plošča stroja je uporabniku 
prijazna. Prikazuje pomembne podatke, 
kot so izbran program, preostali čas 
pranja, temperature, alarme, število 
opranih košar itd.

Vodilo za košare

Standardni pomivalni stroj ima vodila 
za košare skupaj s pritrjenima nosilcema 
košar, ki so narejena tako, da vodni curki z 
lahkoto dosežejo vse kote košare.

Gre za prilagodljiva kombinirana pretočna pomivalna 
stroja za pomivanje transportnih termo škatel (WD-8) oz. 
za hkratno pomivanje dveh košar (WD-12) z inovativnimi 
rešitvami, ki naredijo stroj vsestransko uporaben.

 KOMBINIRANA PRETOČNA POMIVALNA STROJA
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WD-8

Komorni pomivalni stroj
D 750 mm x G 659 mm x V 1540 mm

Standardna oprema:
- Pomije do 50 košar na uro
- Vstopna višina 505 mm, pomiva osem pekačev do velikosti 505 x 695 mm
- Porabi 2,5 do 4 litre vode na en ciklus
- Tank za vodo drži petdeset litrov
- Izpust pare iz komore na zadnjem delu stroja
- Ročno zapiranje komore
- Preprosto izbiranje med tremi programi glede na umazanost posode
- Funkcija auto-start
- Elektronska krmilna plošča s samodejnim zapisom dogodkov za
  diagnostiko in hitro odpravljanje napak
- Program za samodejno čiščenje
- Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne rezultate pomivanja
- 1,5 kW črpalka in 9 kW grelec
- Fiksen nosilec košare za boljše rezultate pomivanja
- Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Za kotne in ravne izvedbe

Opcijska oprema:
- Avtomatski dvig komore
- Auto-start za avtomatsko komoro
- Zložljiv nosilec
- Nosilec za termo posodo
- Dozator za tekoči detergent
- Zaprta omarica za kemikalije
- Grelec bojlerja 12 kW
- Odtočna črpalka
- Zalogovnik vode
- WEB Tool za poročila HACCP

     WD-8

WD-8
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  WD-12

WD-12
Kombiniran pretočni pomivalni stroj
D 2475 mm x G 775 mm x V 2440 mm

Standardna oprema:
- Pomije do 100 košar na uro
- Vstopna višina 600 mm
- Porabi 6 do 8 litrov vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 120 litrov
- Trije programi pomivanja za različno umazano posodo
- Dve 2,35 kW črpalki in 12 kW grelec
- Avtomatska komora
- Program samodejnega pomivanja
- Elektronska krmilna plošča
- Program za samodejno čiščenje
- Zalogovnik vode s črpalko
- Nastavljiv tlak pomivanja za normalno umazano ali 
 zelo umazano posodo
- Narejen iz dvoslojne nerjaveče pločevine in izoliran
- Sita za globoke rezervoarje
- Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne 
 rezultate pomivanja
- Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Navtična izvedba
- Kondenzacijska napa s 15 kW grelcem
- WEB Tool za poročila HACCP
- Odtočna črpalka
- Priklop na paro
- Zložljiv nosilec
- Košare iz nerjaveče pločevine velikosti 1040 mm x 500 mm
- Element za odvod pare 200 mm x 100 mm
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      PREDPOMIVALNI STROJ 

Wexiodisk predstavlja inovativno in okolju prijazno rešitev za vsakdanje profesionalno pomivanje 
posode. Danes se večina proizvajalcev osredotoča na porabo vode pri končnem izpiranju, 
neupoštevaje ogromne količine sveže vode, ki se jo porabi za ročno tuširanje, kot tudi energije za 
segrevanje te vode, ki dobesedno odteka v kanalizacijo.

Okolju prijazno kot še nikoli!

Predpomivalni stroj PRM, kondenzacijska napa in izvrsten toplotni izmenjevalec so trije 
primeri, ki pripomorejo k manjšemu obremenjevanju okolja. Dopolnitev že predstavljenih 
funkcionalnosti pretočnih strojev, kot sta samodejni dvig komore s funkcijo auto-start in med 
drugim tudi zanesljivost, naredi PRM resnično edinstvenega.

S tehnologijo »PRM Green« dodatno ročno delo ne bo več potrebno in ne bo več odvečne 
izgube čiste, tople vode. Nič več ne bo potrebno posode pred vstopom v pomivalni stroj tuširati. 
Z opcijo avtomatske komore in s funkcijo auto-start košaro preprosto potisnete v predpomivalni 
stroj in komora se zapre, stroj pa brez pritiskanja na gumb prične z delovanjem. Trideset sekund 
odpadna voda iz glavnega pomivalnega stroja, ki že vsebuje detergent, košaro pomiva tako od 
zgoraj, kot od spodaj. To ročno ni mogoče izvesti. S tem se groba umazanija v celoti odstrani, 
podaljšan pa je kontaktni čas. Nato se komora samodejno odpre in košara je pripravljena na 
premik v glavni pomivalni stroj.

»Ne samo, da ima PRM 20 -krat boljše 
rezultate v primerjavi s klasičnim tuširanjem 
in namakanjem posode v koritu, temveč 
s popolno odpravo ročnega tuširanje tudi 
znatno zniža obratovalne stroške.«
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ANALIZA DEJANSKE UPORABE
Predpostavimo, da dnevno pomijete 150 košar, kar na letni ravni pomeni:
•	 	prihranek	okoli	200.000	litrov	vode
•		 prihranek	8000	kWh	električne	energije,	če	uporabljate	toplo	ali	vročo	vodo	za	tuširanje
•	 okolju	prihranite	najmanj	4100	kg	CO2
•		 prihranite	približno	85	ur	ročnega	dela
•		 okoli	55.000	ponavljajočih	se	gibov	pri	tuširanju	manj	(manjša	možnost	izrabe	na	delovnem	mestu)
•		 manjšo	porabo	detergenta
•		 izboljšanje	delovnih	pogojev	z	manj	pretočene	vode
•		 povečanje	kapacitete	glavnega	pretočnega	pomivalnega	stroja
•	 manjša	potreba	po	menjavi	umazane	vode	preko	dneva
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WD-PRM6/7
Predpomivalni komorni stroj
D 710 mm x G 765 mm x V 1560 mm (WD-PRM 6)
D 805 mm x G 765 mm x V 1650 mm (WD-PRM 7)

Standardna oprema:
- Pomije do 120 košar na uro
- Ne porabi nobene dodatne vode za pomivanje
- Tank za vodo drži petinštirideset litrov
- Izpust pare iz komore na zadnjem delu stroja
- Kondenzacijska napa s povratnim zajemom toplote
- Ročno zapiranje komore
- Preprosto izbiranje med tremi programi glede na 
 umazanost posode
- Funkcija auto-start
- Elektronska krmilna plošča s samodejnim zapisom dogodkov  
 za diagnostiko in hitro odpravljanje napak
- Program za samodejno čiščenje
- Pralne roke, ki se same osušijo za optimalne rezultate pomivanja
- 0,9 kW črpalka, grelca ni
- Fiksen nosilec košare za boljše rezultate pomivanja
- Gladka notranjost za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Za kotne in ravne izvedbe

 WD-PRM6/7

WD-7

Opcijska oprema:
- Avtomatski dvig komore
- Auto-start za avtomatsko komoro
- Navtična izvedba
- Črpalka za avtomatski dvig komore
- Povezava črpalke preko glavnega pomivalnega 
 stroja za avtomatski dvig komore

PRM-7



Opcijska oprema:
- Avtomatski dvig komore
- Auto-start za avtomatsko komoro
- Navtična izvedba
- Črpalka za avtomatski dvig komore
- Povezava črpalke preko glavnega pomivalnega 
 stroja za avtomatski dvig komore

WD-ICS+ 
Nova generacija košarnih pomivalnih 

strojev za srednje velike kuhinje.



"Prilagodljiva hitrost premikanja košar omogoča izbirati 
pomivalno učinkovitost oziroma kontaktni čas praktično
za vsako košaro posebej."
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      KOŠARNI POMIVALNI STROJI

Wexiodisk ponuja vrhunske in ekonomične košarne pomivalne stroje, izdelane z namenom, 
da zadostijo potrebam po večji kapaciteti, kjer je potrebna večja zmogljivost, ker je pretočno 
pomivalni stroj premajhen. Na voljo je tako samostoječi model do v celoti modularni model 
košarnega pomivalnega stroja, ki ga je mogoče konfigurirati za izpolnjevanje bolj ali manj 
posebnih zahtev s široko paleto možnosti; to je od pomivanja, izpiranja in sušenja ter še drugih 
zahtev glede postavitev konfiguracij. 

Wexiodisk ponuja edinstvene, patentirane in visokozmogljive košarne pomivalne stroje ICS+ 
(Intelligent Control System). Skupaj s predpomivalnim strojem PRM, edinstvenim konceptom 
predpomivanja, omogoča predpomivanje umazane posode od zgoraj in spodaj hkrati, kar 
z ročnim tuširanjem nikakor ni možno doseči. Predpomivalni element PRM skupaj z ICS+ 
zmanjšuje skupno količino porabljene vode, kar omogoča znatne stroškovne prihranke, voda v 
tanku pa se tako ne umaže hitro, kar omogoča dolge pomivalne cikle.

Prednosti
Prijazen za uporabo

Wexiodiskovi košarni pomivalni stroji ponujajo izboljšano 
ergonomijo in tako zagotavljajo dobro delovno okolje. Velika 
vrata, ki se jih preprosto odpira in zapira, omogočajo enostavno 
čiščenje notranjosti, enostaven dostop do pralnih rok in vseh 
notranjih površin. Učinkovita sita v posameznih conah se 
enostavno odstranijo za izpraznitev in čiščenje.

Učinkovita zvočna in toplotna izolacija zagotavljata dobro 
delovno okolje za pomivanje posode. Avtomatsko funkcijo start/
stop sproži košara ob vstopu v pomivalni stoj.

Fleksibilno pomikanje traku

Kontaktni čas je eden izmed ključnih faktorjev, potrebnih za 
uspešno pomivanje. Kontaktni čas se nanaša na periodo, ki 
preteče od prvega do zadnjega stika posode z detergentom. 
V kontaktni čas se več ne šteje izpiranje posode s svežo vodo. 
Wexiodiskovi košarni pomivalni stroji omogočajo uporabniku, da 
nastavi kontaktni čas za vsako košaro.

Zmanjšana poraba izpiralne vode

Tradicionalni košarni pomivalni stroji imajo vsaj dva programa 
oz. hitrosti, eno počasno in eno hitro. Kadar deluje pri nizki 
hitrosti, pomivalni stroj porabi tudi do dvakrat več energije, 
vode in kemikalij v primerjavi z višjo hitrostjo.

Wexiodiskovi košarni pomivalni stroji pa imajo prilagodljiv 
pomik traku in porabijo zgolj minimalno količino vode za 
izpiranje na košaro, ne glede na to, ali naprava deluje s polno 
ali zmanjšano zmogljivostjo.

Funkcija HACCP

Sistem zagotavljanja kakovosti HACCP vključuje številne kontrole 
kritičnih točk z vidika higiene. HACCP je preventivni sistem, ki 
zagotavlja, da so izpolnjene higienske zahteve med postopkom 
pomivanja. Kritične točke, kot sta temperatura in pretok vode, se 
zlahka sledi in se jih spremlja z nadzornim sistemom.
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WD-11
Kompakten košarni pomivalni stroj
D 1635 mm x G 697 mm x V 1685 mm

Standardna oprema:
- Dvoconska komora, s kemično cono in cono dvojnega   
 končnega izpiranja
- Pomije 50–100 košar na uro, maksimalna kapaciteta je 180  
 košar na uro
- Porabi 2 litra vroče vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 67 litrov
- 2 kW črpalka in 12 kW grelec
- Elektronski nadzorni sistem
- Ročna nastavitev hitrosti traku
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Leva ali desna smer vstopa

Opcijska oprema:
- Navtična izvedba
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Grelec bojlerja 9 kW
- Grelec bojlerja za končno izpiranje 9 kW
- Talni priklop za vodo
- Cevi in priključki iz nerjavečega jekla za končno izpiranje
- Kontaktor za nadzor predizpiranja brez časomera
- Kontaktor na vstopu in izstopu
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje in verižno   
 izpiranje
- WEB Tool za poročila HACCP
- WEB Tool za poročila HACCP vključno z modulom za   
 poročila o stroških in porabi

    WD-11
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Tehnične prednosti tehnologije ICS+ so naslednje:

Ne pomiva praznih prostorov (ESE - Empty Space Elimination oz. 
odpravljanje praznega prostora).

Ta edinstven nadzorni sistem, ki odpravlja prazen prostor, ki 
se običajno najde med košarami, medtem ko se trak pomika, 
zagotavlja, da stroj ne pomiva praznih prostorov. V tradicionalnem 
košarnem pomivalnem stroju lahko takšen prazen prostor 
predstavlja tudi do 50 % izgubljene kapacitete, kar se običajno ne 
upošteva pri navajanju porabe vode. ICS+ kontrolira dostavljanje 
košare s fotocelico. 

Uporabnikovi stroški so tako znatno znižani z nepomivanjem 
praznega prostora oz. traku. 

Ko stroj čaka na naslednjo košaro, se črpalke ustavijo, kar tudi zniža 
nivo hrupa v pomivalnici.

Optimizirana poraba vode pri izpiranju, ki vedno porabi od 1 do 1,4 
litra na košaro, ne glede na uporabljen program in nivo umazanije 
(CRT - Constant Rinse Time oz. konstanten izpiralen čas).

Ko pomivalni stroj deluje pri nizki hitrosti, lahko porabi dvojno 
količino energije, vode in detergentov. ICS+ je opremljen s funkcijo 
konstantnega izpiralnega časa, ki zagotavlja, da čas in količina 
porabljene vode, potrebne za končno izpiranje, nista odvisna od 
izbrane hitrosti delovanja. V izpiralni coni torej poteka izpiranje 
vedno enako. Običajno se porabi samo od 1 do 1,4 litra izpiralne 
vode na košaro.

      ICS+ KOŠARNI POMIVALNI STROJI

Wexiodiskov košarni pomivalni stroj ICS+ (Intelegent Control System oz. inteligentni nadzorni 
sistem) je stroškovno ena najbolj učinkovitih naložb, če ne gledamo samo na nabavno ceno, 
temveč na stroške uporabe oz. delovanja skozi celotno življenjsko dobo stroja. Poleg odličnih 
rezultatov pomivanja je ICS+ okolju prijazen pomivalni stroj, ki porabi do dve tretjini manj 
detergenta v primerjavi s tradicionalnim košarnim pomivalnim strojem.
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Optimalna poraba izpiralne vode zaradi edinstvenega 
dvojnega transportnega sistema (DTS - Double Transport 
System)

Ko se košare dovajajo skozi tradicionalni košarni pomivalni 
stroj, je običajno, da le-te ostanejo nepremične 50 odstotkov 
časa. To povzroča visoko porabo vode in nepotrebne 
stroške. Prehod skozi cono izpiranja z enakomerno hitrostjo 
znatno zniža potrebo po sveži vodi. ICS+ je opremljen z 
edinstvenim dvojnim transportnim sistemom, ki dovaja košare 
z enakomerno hitrostjo in s tem zagotavlja optimalno porabo 
izpiralne vode. Stroj tako ne »pomiva« praznih prostorov in 
poskrbi, da se košare pomivajo ena zraven druge.

Pritrjene izpiralne roke znižujejo porabo

Pritrjene izpiralne roke z optimiziranimi šobami omogočajo 
popoln vzorec pršenja vode, ki razporedi izpiralno vodo pri 
končnem izpiranju bolj natančno nad posodo in ravno to 
zagotovi najnižjo možno porabo sveže vode.

Nastavljiv kontaktni čas – fleksibilnost programov pranja

Kontaktni čas je eden izmed glavnih faktorjev za uspešen 
rezultat pomivanja. Kontaktni čas se nanaša na periodo, ki 
preteče od prvega do zadnjega stika posode z detergentom. 
V kontaktni čas se več ne šteje izpiranje posode s svežo 
vodo. Nadzorna plošča je preprosta za uporabo in omogoča 
uporabniku, da z lahkoto in preprosto nastavlja potrebni 
kontaktni čas. To omogoča popolno kontrolo nad rezultati 
pomivanja.

Primeri ustreznih kontaktnih časov

 

ICS+ košarni pomivalni stroji -  
daleč najbolj inteligenten
nadzorni sistem za
pomivalne stroje 

Nadzorna plošča za model WD-234 ICS+

Kontaktni čas (s)

40 izpiranje
50 pladnji
70 malo umazana posoda
90 normalno umazana posoda
120 DIN 10510
160 zelo umazana posoda
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MODELI WD ICS+

Opis posameznih sekcij košarnih 
pomivalnih strojev za modele WD ICS+:

Cona predizpiranja brez vmesnega izpiranja 1

Posoda je oprana z blago razstopino detergenta in vode pri 
temperaturi ok. 40 °C. Višek vode iz končnega izpiranja in 
glavnega pomivanja je ponovno uporabljen v tej coni.

Cona predizpiranja z vmesnim izpiranjem 2

Vmesno izpiranje 2 odplakne stran preostalo umazano vodo, 
preden vstopi v cono glavnega pomivanja 3. Stroj se lahko 
uporablja za daljši pomivalni ciklus, brez potrebe po zamenjavi 
vode. To prihrani vodo in detergent.

Cona glavnega pomivanja 3

Med pomivanjem v coni glavnega pomivanja 3 je posoda 
oprana z vodo temperature 60 °C. Mast potrebuje vodo, 
segreto na več kot 50 °C, da se pravilno raztopi in detergent 
najbolje deluje pri okoli 60 °C.

Cona dvojnega končnega izpiranja 4

Dvojno končno izpiranje 4 zmanjša količino porabljene sveže 
vode in daje najboljše možne rezultate izpiranja. Posoda je 
najprej izprana z rabljeno vodo in šele nato s svežo vodo pri 
temperaturi	85	°C.	Približno	25	%	presežka	vode	iz	cone	4	se	
ponovno uporabi v rezervoarju za glavno pomivanje. Preostalih 
75 % pa je pretočeno v predizpiranje in v vmesno izpiranje.
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WD-153 ICS+
Enostopenjski košarni pomivalni stroj
D 1655 mm x G 697 mm x V 1395 mm

Standardna oprema:
- Visokozmogljiv enostopenjski košarni pomivalni stroj
- Cona glavnega (kemijskega) pomivanja
- Dvojno končno izpiranje
- Pomije 60–260 košar na uro
- Porabi 1,4 litra hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 100 litrov
- 1,5 kW črpalka in 9 kW grelec
- ICS+, ki vključuje vse tri sisteme: ESE (izločanje praznega   
 prostora), CRT (konstanten izpiralni čas) in DTS
 (dvojni transportni sistem)
- Zmogljiv povratni zajem toplote
- Elektronski nadzorni sistem
- Preprosta nadzorna plošča za nastavljanje kontaktnega časa
- Zgornje in spodnje izpiranje in pralne roke
- Enostavno odstranljive in lahke pralne roke
- Črpalke za samodejno izpraznitev pomivalne in
 izpiralne cone
- Dostopno nameščeni filtri in sita za manj pogosto praznjenje
- Tank se z lahkoto izprazni z dostopno ročico
- Funkcija HACCP
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Predizpiralna cona
- Cona za sušenje
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Priključek za obratno ozmozo
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje in    
 verižno izpiranje
- Navtična izvedba
- WEB Tool za poročila HACCP
- Mrežast trak
- Običajen trak

    WD-153 ICS+, WD-213 ICS+

WD-213 ICS+
Dvostopenjski košarni pomivalni stroj
D 2255 mm x G 697 mm x V 1395 mm

Standardna oprema:
- Visokozmogljiv dvostopenjski košarni pomivalni stroj
- Cona glavnega (kemijskega) pomivanja
- Dvojno končno izpiranje
- Pomije 80–260 košar na uro
- Porabi 1,3 litra hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 150 litrov
- 1,5 kW črpalka in 12 kW grelec
- ICS+, ki vključuje vse tri sisteme: ESE (izločanje praznega   
 prostora), CRT (konstanten izpiralni čas) in DTS
 (dvojni transportni sistem)
- Zmogljiv povratni zajem toplote
- Elektronski nadzorni sistem
- Preprosta nadzorna plošča za nastavljanje kontaktnega časa
- Zgornje in spodnje izpiranje in pralne roke
- Enostavno odstranljive in lahke pralne roke
- Črpalke za samodejno izpraznitev pomivalne in
 izpiralne cone
- Dostopno nameščeni filtri in sita za manj pogosto praznjenje
- Tank se z lahkoto izprazni z dostopno ročico
- Funkcija HACCP
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Predizpiralna cona
- Cona za sušenje
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Priključek za obratno ozmozo
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje  in verižno   
 izpiranje
- Navtična izvedba
- Pregrade med pomivalnimi conami
- WEB Tool za poročila HACCP
- Mrežast trak
- Običajen trak
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WD-243 ICS+
Dvostopenjski košarni pomivalni stroj
D 2555 mm x G 697 mm x V 1395 mm

Standardna oprema:
- Visokozmogljiv dvostopenjski košarni pomivalni stroj
- Predizpiralna cona z vmesnim izpiranjem
- Cona glavnega (kemijskega) pomivanja
- Dvojno končno izpiranje
- Pomije 85–260 košar na uro
- Porabi 1,2 litra hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 177 litrov
- 2x 1,5 kW črpalki in 12 kW grelec
- ICS+, ki vključuje vse tri sisteme: ESE (izločanje praznega   
 prostora), CRT (konstanten izpiralni čas) in DTS
 (dvojni transportni sistem)
- Zmogljiv povratni zajem toplote
- Elektronski nadzorni sistem
- Preprosta nadzorna plošča za nastavljanje kontaktnega časa
- Zgornje in spodnje izpiranje in pralne roke
- Enostavno odstranljive in lahke pralne roke
- Črpalke za samodejno izpraznitev pomivalne in
 izpiralne cone
- Dostopno nameščeni filtri in sita za manj pogosto praznjenje
- Odtočna črpalka, nameščena na okvir stroja za lažje čiščenje
- Tank se z lahkoto izprazni z dostopno ročico
- Funkcija HACCP
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Predizpiralna cona
- Cona za sušenje
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Priključek za obratno ozmozo
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje in verižno   
 izpiranje
- Navtična izvedba
- Pregrade med pomivalnimi conami
- WEB Tool za poročila HACCP
- Mrežast trak
- Običajen trak

      WD-243 ICS+, WD-333 ICS+, WD-423 ICS+

WD-333 ICS+
Tristopenjski košarni pomivalni stroj
D 3455 mm x G 697 mm x V 1395 mm

Standardna oprema:
- Visokozmogljiv tristopenjski košarni pomivalni stroj
- Predizpiralna cona z vmesnim izpiranjem
- Dve coni za glavno (kemijsko) pomivanje
- Dvojno končno izpiranje
- Pomije 110–260 košar na uro
- Porabi 1,1 litra hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 277 litrov
- 3x 1,5 kW črpalke in 12 kW grelec
- ICS+, ki vključuje vse tri sisteme: ESE (izločanje praznega   
 prostora), CRT (konstanten izpiralni čas) in DTS
 (dvojni transportni sistem)
- Zmogljiv povratni zajem toplote
- Elektronski nadzorni sistem
- Preprosta nadzorna plošča za nastavljanje kontaktnega časa
- Zgornje in spodnje izpiranje in pralne roke
- Enostavno odstranljive in lahke pralne roke
- Črpalke za samodejno izpraznitev pomivalne in
 izpiralne cone
- Dostopno nameščeni filtri in sita za manj pogosto praznjenje
- Odtočna črpalka, nameščena na okvir stroja za lažje čiščenje
- Tank se z lahkoto izprazni z dostopno ročico
- Funkcija HACCP
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Predizpiralna cona
- Cona za sušenje
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Priključek za obratno ozmozo
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje in verižno   
 izpiranje
- Navtična izvedba
- Pregrade med pomivalnimi conami
- WEB Tool za poročila HACCP
- Mrežast trak
- Običajen trak
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WD-432 ICS+
Štiristopenjski košarni pomivalni stroj
D 4355 mm x G 697 mm x V 1395 mm

Standardna oprema:
- Visokozmogljiv štiristopenjski košarni pomivalni stroj
- Predizpiralna cona z vmesnim izpiranjem
- Tri cone za glavno (kemijsko) pomivanje
- Dvojno končno izpiranje
- Pomije 135–305 košar na uro
- Porabi 1 liter hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 377 litrov
- 4x 1,5 kW črpalke in 12 kW grelec
- ICS+, ki vključuje vse tri sisteme: ESE (izločanje praznega   
 prostora), CRT (konstanten izpiralni čas) in DTS 
 (dvojni transportni sistem)
- Zmogljiv povratni zajem toplote
- Elektronski nadzorni sistem
- Preprosta nadzorna plošča za nastavljanje kontaktnega časa
- Zgornje in spodnje izpiranje in pralne roke
- Enostavno odstranljive in lahke pralne roke
- Črpalke za samodejno izpraznitev pomivalne in
 izpiralne cone
- Dostopno nameščeni filtri in sita za manj pogosto praznjenje
- Odtočna črpalka, nameščena na okvir stroja za lažje čiščenje
- Tank se z lahkoto izprazni z dostopno ročico
- Funkcija HACCP
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Predizpiralna cona
- Cona za sušenje
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode z dodatno črpalko
- Priključek za obratno ozmozo
- Časomer za predizpiranje, notranje izpiranje in verižno   
 izpiranje
- Priklop na paro
- Navtična izvedba
- Pregrade med pomivalnimi conami
- WEB Tool za poročila HACCP
- Mrežast trak
- Običajen trak
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     PREDPOMIVALNI STROJ PRM ZA KOŠARNE POMIVALNE STROJE

Wexiodiskov PRM izpira posodo tako od zgoraj kot od spodaj z 
močnim pretokom vode, kar je ročno nemogoče doseči. Z uporabo 
odvečne vode iz košarnega pomivalnega stroja in z dodajanjem 
malih količin detergenta učinkovit predpomivalni sistem odstrani 
grobe ostanke umazanije iz posode.

Predizpiralna cona

Priključitev predizpiralne cone na pomivalni stroj prihrani vodo in 
potrebo po ročnem delu. V predizpiralni coni, prilagojeni za model 
WD-153, se umazano posodo najprej izpira tako od zgoraj kot od 
spodaj, nato pa še od spodaj z že porabljeno vodo iz končnega 
izpiranja.

Predizpiralna cona, ki reciklira vodo iz predizpiranja, je možna 
za modele pomivalnih strojev WD-213 do WD-423. Predalnik za 
filtre se odstrani od spredaj in se ga lahko izprazni, ne da bi bilo 
potrebno stroj ustaviti.

Sušilne cone

Pomivalni stroji so lahko opremljeni s sušilno cono. Močan 
ventilator piha topel zrak po pomiti posodi. Sušilne cone so 
primarno za uporabo na primer pri plastičnih pladnjih, ki 
ne akumulirajo velikih količin toplote. Regulator vpihovanja 
učinkovito usmerja topel zrak, z namenom nižanja stroškov 
energije. Del energije uporabi kondenzacijska enota, ki dogreje 
hladen zrak. 

Predpomivalni stroj PRM skupaj s košarnim pomivalnim strojem ICS+ 
zmanjšuje celotno porabo vode za pomivanje, kar vodi v znatne stroškovne 
prihranke, in voda v tanku tako ostane dalj časa čista, kar omogoča dolge 
pomivalne cikluse
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WD ICS+ in PRM  
zagotavljata številne praktične rešitve

Dvojno končno izpiranje je 
standard za vse stroje, kar 
zmanjšuje porabo vode.

Zahvaljujoč dvignjenemu 
stroju je možno higieno z 
lahkoto vzdrževati. Odtok je 
nameščen v okvirju stroja, kar 
omogoča lažje čiščenje tal.

Vsi rezervoarji se lahko 
izpraznijo z uporabo ene ročice 
za izpust. Odtoki in cevi za nivo 
vode se zaprejo samodejno, 
preden se stroj začne polniti.

Najučinkovitejši toplotni 
izmenjevalec na trgu in je prav 
tako z lahkoto odstranljiv. 
Redno čiščenje zagotavlja 
najboljši možen zajem toplote 
tudi v prihodnosti.

Lahke in prilagodljive pralne 
roke, ki se jih z lahkoto odstrani 
med čiščenjem.

Vratca se odstranijo s preprostim 
premikom zatiča, kar omogoča 
lažje čiščenje.

Vsi priključki za vodo so na 
zgornjem delu stroja in stroj 
ima gladko zadnjo stran. Ker 
je možno vse servise opraviti 
s sprednje strani, stroj lahko 
stoji tik ob steni, kar poveča 
prostor v pomivalnici.

PRM ima velika in učinkovita 
sita, kar pomeni, da jih ni 
potrebno pogosto prazniti.

Izboljšana higiena s črpalkami, 
ki same izpraznijo cono 
izpiranja.

Stroj ima velike filtre in sito, ki so 
po potrebi z lahkoto dosegljivi. 
Veliko sito ne potrebuje pogo-
stega praznjenja.

Učinkovito pršenje vode od 
zgoraj in spodaj doseže celo 
košaro. Velik pomivalni del se z 
lahkoto očisti.
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WD-PRM60
Predpomivalni stroj, ravna izvedba
D 700 mm x G 600 mm x V 1400 mm

Standardna oprema:
- Tank za vodo drži 30 litrov
- 0,75 kW črpalka
- Primeren za ravne inštalacije za transport s 
 trakom ali z verižnim podajalnikom
- Lahko se ga priključi na elektriko košarnega   
 pomivalnega stroja

WD-PRM90
Predpomivalni stroj, kotna izvedba
D 950 mm x G 950 mm x V 1400 mm

Standardna oprema:
- Tank za vodo drži 30 litrov
- 0,75 kW črpalka
- Primeren za kotne inštalacije
- Lahko se ga priključi na elektriko košarnega   
 pomivalnega stroja

     WD-PRM60, WD-PRM90

WD-PRM60

WD-PRM90
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Kotna podajalna enota
Kotna podajalna enota je primerna za nalaganje v stroj v ozkih 
prostorih. Pritrjena je na podajalnik in ne potrebuje dodatnega 
pogona. Kotna podajalna enota obstaja tako za nalaganje 
stroja z desne kot z leve strani. Okvir je narejen iz nerjavečega 
jekla in pritrjen z nastavljivo nogo. 

Standardna dolžina je 630 mm. 

Posebne dolžine so 631 do 2.785 mm.

Električni obračalnik za 90° in 180°
Električni obračalnik je zasnovan s protizdrsnim trakom, 
kar omogoča košaram tekoč prehod. Električni obračalnik 
se lahko uporablja za vse vrste košar in pomivalnih strojev. 
Tako zgornji del kot tudi okvir sta narejena iz nerjavečega 
jekla. Prilagodljiva noga s protizdrsnimi vijaki in odtok DN32 
so standard. Obračalnik ima tudi stikalo in interne napeljave.

Valjčna miza
Valjčna miza je namenjena neposredni pritrditvi na pomivalni 
stroj, ali na električni obračalnik. Konstrukcija je narejena iz 
nerjavečega jekla in iz kvadratnih cevi. Dno ima nagnjeno proti 
odtoku. Odtok je lahko bodisi na dnu ali na priključnem delu. 
Košare se prevaža na odpornih plastičnih valjih z ležaji. Valjčno 
mizo se lahko pritrdi ali fiksira s fiksiranjem koles. Na voljo so 
tudi police za odlaganje in shranjevanje košar.

Dodatna oprema št. artikla dolžina 
(mm)

širina 
(mm) višina (mm) električni priključek

WD-C 90 električni obračalnik 90° R-L 3-4556H 790 790 905 +/- 25 mm 230/400V, 3 fas, 50Hz, 0,12kW

WD-C 90 električni obračalnik 90° L-R 3-4556V 790 790 905 +/- 25 mm 230/400V, 3 fas, 50Hz, 0,12kW

WD-C 180 električni obračalnik 180° R-L 3-4557H 790 1340 905 +/- 25 mm 230/400V, 3 fas, 50Hz, 0,12kW

WD-C 180 električni obračalnik 180° L-R 3-4557V 790 1340 905 +/- 25 mm 230/400V, 3 fas, 50Hz, 0,12kW

Kotna podajalna enota ICS+ 3-4060I 630 603 870 +/- 25 mm

Specialna kotna podajalna enota ICS+ 3-4065I 631-2785 603 870 +/- 25 mm

DODATNA OPREMA ZA KOŠARNE POMIVALNE STROJE





WD-B
Nova generacija tračnih pomivalnih strojev, razvita

za velike kuhinje na letališčih in v bolnišnicah.
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      TRAČNI POMIVALNI STROJI

Wexiodiskov okolju prijazen tračni pomivalni stroj WD-B je bil 
razvit z novo tehnologijo za zniževanje obratovalnih stroškov in 
zagotavljanjem največje zanesljivosti.
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Prilagojen za optimalno ergonomijo in varčevanje

Naprava je sestavljena iz več pomivalnih con. Število con se določi 
s številom kosov za pomivanje in z razpoložljivim časom. Da bi 
dosegli boljše rezultate pomivanja, ima WD-B zasnovana izjemno 
dolga pomivalna območja enega metra in ima najdaljšo cono 
za končno izpiranje na trgu, in sicer 1125 mm. S tem se zmanjša 
pretok vode med območji in s tem prepreči nezaželeno prelivanje 
umazane vode med posameznimi conami, še posebej v cone, kjer 
je voda čistejša. To je še zlasti pomembno med cono glavnega 
(kemijskega) pomivanja in cono končnega izpiranja.

WD-B okoljsko prijazen 
tračni pomivalni stroj –  
naprej z inovativno
funkcionalnostjo 

PORABA ENERGIJE znižana za 
več kot 20 odstotkov.

Izjemno nizka PORABA VODE, 
od 2,7 litra na minuto dalje.

DVOJNI ZAJEM TOPLOTE – ponovna uporaba toplote 
pri ventilatorju in pri končnem izpiranju

NIZKA PORABA DETERGENTA zaradi nadzorovanega 
dotakanja vode v rezervoarje za pomivanje.

Popolnoma izolirana konstrukcija preprečuje toploti, ki jo oddaja stroj, da bi ušla v pomivalnico, kar 
zagotavlja dobro DELOVNO OKOLJE in prispeva k nižjim stroškom delovanja.

Stroj se s pomočjo funkcije WEB Tool z lahkoto priključi na mrežo in računalnik. Tako postanejo dostopne informacije o 
stroških in porabi vode ter energije, hkrati pa se sproti odčitava izpolnjevanje higienskih zahtev HACCP.

OMOGOČEN JE DOLG SERVISNI INTERVAL. Stroj je v celoti 
izdelan iz nerjaveče pločevine. Je zelo enostaven za servisiranje, 
saj je omogočen dostop do vseh vitalnih komponent.
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Senzorsko nadzorovana avtomatika

Šele ko fotocelica zazna košaro, stroj prične z delovanjem. Končno 
izpiranje se začne, ko je posoda v coni za končno izpiranje. Stroj 
se samodejno ustavi, če ni na traku nobene posode, in ne prične, 
dokler ne zazna nove posode.

Vmesno izpiranje (opcija)

Vmesno izpiranje se lahko vključi po coni za predpomivanje. 
Vmesno izpiranje prepreči, da bi ostanki hrane in voda iz 
predpranja prišla v cono za glavno (kemično) pomivanje. To 
izboljšuje rezultate pomivanja, zmanjša porabo detergenta in 
omogoča daljše pomivalne intervale med eno in drugo menjavo 
vode. Za manjšo porabo vode uporablja cona vmesnega izpiranja 
vodo iz rezervoarja za končno izpiranje, in sicer potem, ko je šla 
skozi toplotni izmenjevalec.

Čistilno izpiranje

Nova funkcija čistilnega izpiranja (Clean Rinse) povečuje 
učinkovitost končnega izpiranja. Posoda preide preko pomožnega 
segmenta, preden vstopi v cono končnega izpiranja, ki ohranja 
vodo v tanku za končno izpiranje čistejšo. To posledično povzroča 
nadaljnje zmanjšanje porabe sveže vode.

Dvojni zajem toplote

Topel, vlažen zrak, ki se nahaja v notranjosti stroja, je speljan skozi 
kondenzator, ki je hlajen z dotokom hladne vode. Hladno vodo se 
tako preko kondenzatorja predhodno segreje na okoli 50 °C. Voda 
se nato pretoči v toplotni izmenjevalec in temperatura le-te se 
dvigne na okoli 53 °C.

Sistem dvojnega končnega izpiranja

Končno izpiranje uporablja vodo, segreto na 85 °C, potem ko 
je že bilo opravljeno izpiranje z reciklirano vodo. Filter namreč 
preprečuje, da bi se izpiralne šobe zamašile zaradi kroženja 
reciklirane vode.

Voda iz recirkulacije odteče iz sistema; polovico se jo ohladi v 
toplotnem izmenjevalniku in se jo nato ponovno uporabi za 
predpranje, vmesno izpiranje ali predizpiranje. Preostanek se 
jo najprej uporabi za funkcijo čistilnega izpiranja (Clean Rinse 
Function), nato pa se jo uporabi za redčenje rezervoarjev za glavno 
(kemično) pomivanje. Kot rezultat tega postopka je zelo nizka 
poraba detergenta.

Cona za sušenje

Edinstvena cona za sušenje ima zvočno izolirane ventilatorje, 
ki vpihujejo nadzorovane količine zraka na pomito posodo iz 
zgornje in spodnje strani. Ventilatorji recirkulirajo ogret zrak v coni 
za sušenje, kar bistveno zmanjšuje količino potrebne energije za 
delovanje.

Varnost

Če se med delovanjem odpre stranico, se stroj samodejno ustavi. 
Potem ko se stranico zopet zapre, je potrebno stroj ponovno 
zagnati. Poleg tega posebno stikalo ustavi trak, če ostane na njem 
kakšna posoda. Takoj ko se jo odstrani, se stroj zopet samodejno 
zažene. Da bi še dodatno zaščitilo uporabnike stroja, stikalo za 
preobremenitev ustavi trak, če nek kos posode blokira trak, in ga 
samodejno zavrti rahlo nazaj, da se lahko zastoj odpravi. Ko se ta 
kos odstrani s traku, se stroj lahko ponovno zažene.

DELOVANJE POMIVALNEGA STROJA
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Učinkovito rokovanje

Široke stranice tračnega stroja imajo vlogo odtočnih površin in 
pripomorejo k nalaganju in razlaganju posode. Zelo preprosto 
je naložiti krožnike ali pladnje, preden se jih preloži drugam. Za 
optimalno prilagodljivost lahko po ena ali dve osebi delata pri 
nalaganju in razlaganju posode. Z dovodom zraka za sušenje pod 
prostor za razlaganje posode minimalna količina toplega zraka 
uide iz stroja. Rezultat tega so izboljšani delovni pogoji.

Vgrajena sita

Tako vstopna kot izstopna cona sta opremljeni z velikimi siti za 
enostavno uporabo. Sita se nahajajo na sprednji ali zadnji strani 
stroja, odvisno od razpoložljivega prostora v pomivalnici.

Poravnane delovne površine

Delovne površine so poravnane z višino traku, kar omogoča 
enostavno premikanje polno naložene košare na trak, ne da bi bilo 
potrebno košaro dvigati.

Nastavljiv čas pomivanja

Zaradi različno umazane 
posode so potrebni različni 
časi pomivanja. Čas 
pomivanja je nastavljiv na 
eno izmed šestih stopenj na 
nadzorni plošči, kar lajša 
delo uporabniku in omogoča 
večjo fleksibilnost pomival-
nice. Izbrani čas se prikaže na 
zaslonu.

Nastavljiv izpiralni pritisk

Izpiralni tlak spodnjih pralnih rok je nastavljiv z ročico. S tem 
se poveča mehansko delovanje, kar koristi pri pomivanju bolj 
umazane posode.
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Wexiodisk prilagodi stroj vsakemu kupcu 
posebej in s tem zagotovi optimalno delovanje z 
naslednjo paleto komponent, ki so na voljo:

-  3 kW črpalke za pomivanje z ekstremno visokim pritiskom
-  dve različici priklopa na paro: normalna (150–250 kPa) in   
 nizka (50–140 kPa)
-  napetostni električni priključek
-  mize za nalaganje so na voljo v naslednjih dolžinah:
 900 mm, 1125 mm, 1500 mm, 2025 mm, 2625 mm, 3000 mm
-  razširjena cona za glavno (kemijsko) pomivanje
-  vmesno izpiranje 
-  mize za razlaganje so na voljo v naslednjih dolžinah:
 900 mm, 1125 mm, 1500 mm, 2025 mm, 2625 mm, 3000 mm
-  demineralizirana voda v končnem izpiranju
-  lokacija za čiščenje filtrov
-  ekstra široka izvedba stroja

Izjemen koncept 
s številnimi 
možnostmi
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      WD-B MODELI

WD-B 600
Tračni pomivalni stroj
D 6025 mm x G 1038 mm x V 2020 mm

Standardna oprema:
- Pomije 3000 krožnikov na uro
- Porabi 170 do 220 litrov hladne vode pri normalnem  
 končnem izpiranju
- Vstopna miza vsebuje parno komoro
- Predpomivalna cona
- Cona glavnega (kemijskega) pomivanja
- Cona za dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Izstopna miza

Opcijska oprema:
- Vmesno izpiranje
- Sprednja zaščitna pregrada
- Končno izpiranje z deminiralizirano vodo
- Zvočni ščit za ventilator

WD-B 500
Tračni pomivalni stroj
D 5250 mm x G 1038 mm x V 2020 mm

Standardna oprema:
- Pomije 2304 krožnike na uro
- Porabi 160 do 210 litrov hladne vode pri normalnem  
 končnem izpiranju
- Vstopna miza vsebuje predpomivalno cono
- Parna komora
- Cona glavnega (kemijskega) pomivanja
- Cona za dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Izstopna miza

Opcijska oprema:
- Vmesno izpiranje
- Sprednja zaščitna pregrada
- Končno izpiranje z deminiralizirano vodo
- Zvočni ščit za ventilator
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WD-B 700
Tračni pomivalni stroj
D 7400 mm x G 1038 mm x V 2020 mm

Standardna oprema:
- Pomije 5140 krožnikov na uro
- Porabi 190 do 240 litrov hladne vode pri normalnem  
 končnem izpiranju
- Vstopna miza vsebuje parno komoro
- Predpomivalna cona
- Dve coni glavnega (kemijskega) pomivanja
- Cona za dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Izstopna miza

Opcijska oprema:
- Vmesno izpiranje
- Sprednja zaščitna pregrada
- Končno izpiranje z deminiralizirano vodo
- Zvočni ščit za ventilator

WD-B 800
Tračni pomivalni stroj
D 8025 mm x G 1038 mm x V 2020 mm

Standardna oprema:
- Pomije 5410 krožnikov na uro
- Porabi 190 do 240 litrov hladne vode pri normalnem   
 končnem izpiranju
- Vstopna miza vsebuje parno komoro
- Predpomivalna cona
- Dve coni glavnega (kemijskega) pomivanja
- Cona za dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Izstopna miza

Opcijska oprema:
- Vmesno izpiranje
- Sprednja zaščitna pregrada
- Končno izpiranje z deminiralizirano vodo
- Zvočni ščit za ventilator

      WD-B MODELI
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WD-B 900
Tračni pomivalni stroj
D 9025 mm x G 1038 mm x V 2020 mm

Standardna oprema:
- Pomije 6250 krožnikov na uro
- Porabi 210 do 260 litrov hladne vode pri normalnem   
 končnem izpiranju
- Vstopna miza vsebuje parno komoro
- Predpomivalna cona
- Tri cone glavnega (kemijskega) pomivanja
- Cona za dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Izstopna miza

Opcijska oprema:
- Vmesno izpiranje
- Sprednja zaščitna pregrada
- Končno izpiranje z deminiralizirano vodo
- Zvočni ščit za ventilator

Različne vrste 
trakov omogočajo 
fleksibilnost



      WD-ACS 47D
Pomivalni stroji za pladnje in pribor z edinstvenim sistemom 
pomivanja, kar zagotavlja izvrstne rezultate pomivanja
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     POMIVALNI STROJI ZA PLADNJE IN PRIBOR

Wexiodiskovi modeli za pomivanje pladnjev in 
jedilnega pribora zagotavljajo, da sta pomivanje 
in sušenje na najvišjem možnem standardu

Model WD-59CTHV ima patentiran vstopni mehanizem, ki 

lahko pomiva pladnje in jedilni pribor hkrati. Stroj jih pomiva 

v pokončni poziciji, kar omogoča velika komora, in zagotavlja, 

da sta pomivanje ter sušenje zelo učinkovita.

Model WD-ACS 47D je popolnoma avtomatiziran pomivalni 

stroj z veliko zmogljivostjo in kompaktno oblikovan. Izpolnjuje 

najvišje higienske standarde in WD-ACS 47D pomije in sortira 

jedilni pribor, ne da bi se ga bilo potrebno dotakniti. Edini, ki se 

dotaknejo pribora, so gostje.

Oba pomivalna stroja se lahko poveže na sortirko jedilnega 

pribora ACS.
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      WD-ACS 47D, WD-59CT

WD-ACS 47D
Pomivalni stroj za pribor
D 4672 mm x G 720 mm x V 1735 mm

Standardna oprema:
- Predpomivalna cona
- Dve coni za glavno (kemično) pomivanje
- Dvojno končno izpiranje
- Cona za sušenje
- Pomije 6000 kosov pribora na uro
- Porabi 570 litrov hladne vode na uro
- Tank za vodo drži 160 litrov
- 4,4 kW črpalka in 9 kW grelec za cono sušenja
- Elektronski nadzorni sistem za izbiro programa
- Funkcija HACCP
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Vstop od desne proti levi

Opcijska oprema:
- Priključek na paro

WD-59CT
Pomivalni stroj za pladnje in pribor
D 6750 mm x G 1013 mm x V 2190 mm

Standardna oprema:
- Predpomivalna cona
- Cona za glavno (kemično) pomivanje
- Dvojno končno izpiranje
- Ventilator za sušenje
- Elektronski nadzorni sistem za izbiro programa
- Funkcija HACCP
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Vstop z desne ali leve

Opcijska oprema:
- Priključek na paro

WD-ACS 47D

WD-59CT
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WD-215T je visokozmogljiv, kompakten in majhen 
pomivalni stroj za pladnje. Naprava je integrirana v 
avtomatske sisteme in je povezana ter nadzorovana 
preko zunanjega podajalnega traku. Največja zmogljivost 
je večja od 1200 pladnjev na uro in stroj lahko pomiva 
pladnje do velikosti 530 mm x 370 mm.

WD-40BRE je kompakten pomivalni stroj za pladnje. 
Primeren za avtomatizirane linije. Zagotavlja odlične 
rezultate pomivanja in sušenja.

59

WD-215T
Kompakten stroj za učinkovito pomivanje pladnjev
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WD-215T
Pomivalni stroj za pladnje
D 2535 mm x G 697 mm x V 2000 mm

Standardna oprema:
- Pomije 1200 pladnjev na uro
- Porabi 150 litrov hladne vode na uro
- Tank za vodo drži 100 litrov
- 1,5 kW črpalka in 12 kW grelec
- Elektronski nadzorni sistem za izbiro programa
- Funkcija HACCP
- Vstopna višina 370 mm
- Toplotno in zvočno izoliran
- Sistem za povratni zajem toplote
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Vstop od desne proti levi

Opcijska oprema:
- Priključek na paro

WD-40BRE
Pomivalni stroj za pladnje
D 4000 mm x G 1013 mm x V 2440 mm

Standardna oprema:
- Pladnji lahko v stroj vstopajo direktno iz vozička,
 preko traku ali ročno
- Pokončna pozicija pladnjev omogoča veliko kapaciteto
- Po pomivanju se pladnji samodejno nalagajo na voziček
- Elektronski nadzorni sistem za izbiro programa
- Funkcija HACCP
- Toplotno in zvočno izoliran
- Sistem za povratni zajem toplote
- Odstranljive prednje stranice za enostavnejše čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Vstop z desne ali leve

Opcijska oprema:
- Priključek na paro

      WD-215T, WD-40BRE





      WD-90 DUO
Sodoben in super učinkovit 
za restavracije in majhne kuhinje
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ROBUSTEN in zelo kakovosten

HITRO SUŠENJE z vrtenjem in
prihranek pri energiji

VELIKA KAPACITETA in fleksibilnost s sistemom DUO

DEVET PROGRAMOV POMIVANJA

ERGONOMIČEN z avtomatskim dvigom komore

Stroj lahko uporabljate tako za STANDARDNE KOŠARE kot KASETE ZA POMIVANJE Z GRANULAMI,
kar zagotavlja učinkovito pomivanje.

VSI SERVISNI posegi se opravijo od spredaj in s strani.

      KOMBINIRAN PRETOČNI POMIVALNI STROJ NA GRANULE

Nov Wexiodiskov kombiniran pretočni pomivalni stroj WD-90 DUO pomiva s pomočjo granul, 
kar omogoča doseganje še večje učinkovitosti in zagotavlja visok nivo higiene pri zelo nizkih 
stroških obratovanja. Edinstven DUO sistem omogoča enostavno preklapljanje med običajno 
umazano in močno umazano posodo, kar zagotavlja prilagodljivo in visoko zmogljivost pomi-
vanja posode v kuhinji.

Robustna konstrukcija je narejena iz kakovostne nerjaveče pločevine in za dolge servisne intervale. 
V kombinaciji z avtomatskim dvigom komore in opcijsko vgradljivo kondenzacijsko napo s 
sistemom za zajem odpadne toplote naredi WD-90 DUO okolju in uporabniku prijazen kombiniran 
pretočni pomivalni stroj, ki je kot nalašč za restavracije in male kuhinje.
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WD-90 DUO
Kombiniran pretočni pomivalni stroj na granule
D 850 mm x G 1035 mm x V 2416 mm

Standardna oprema:
- Pomije 5 do 46 košar na uro, 
- Kapaciteta za 1/1 GN pladnje je od 33 do 65 na uro
 (naenkrat se lahko pomiva 6 kosov)
- Ima 6 programov za posodo in še 3 kratke programe
- Porabi 4 do 6 litrov hladne vode na en ciklus
- Tank za vodo drži 90 litrov
- 2,2 kW črpalka za granule, 1,5 kW običajna črpalka in 9 kW grelec
- Elektronski nadzorni sistem
- Izolirana komora z avtomatskim dvigom
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

Opcijska oprema:
- Kondenzacijska napa s povratnim zajemom toplote
- WEB Tool za poročila HACCP
- WEB Tool za poročila HACCP vključno z modulom 
 za poročila o stroških in porabi
- Navtična izvedba

      WD-90 DUO

K stroju je možno dodatno naročiti tudi različna držala za pomivanje z granulami: 
zložljiv nosilec (levi, desni, sprednji), okrogla kaseta za lonce, fleksibilna kaseta, 
nosilec za lonce in ponve, nosilec za pribor in kuhalne pripomočke, nosilec za 2/1 
GN pladnje, pekače, mreže, gumica za povezovanje in voziček.
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WD-90 GR
Razvit za doseganje visokih industrijskih zahtev uporabnikov 

v inštitucijah in sektorju prehranske industrije.
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Wexiodiskovi pomivalni stroji na granule imajo visoko zmogljivost in pomivajo zelo 
učinkovito, kar zagotavlja visok nivo higiene in zelo nizke stroške uporabe.

  POMIVALNI STROJI ZA KUHALNO POSODO NA GRANULE

Pomivanje z granulami zmanjšuje potrebo po predhodnih opravilih, kot sta 
namakanje in drgnjenje zažganih pladnjev. Močno zažgane ostanke hrane, ki jih 
običajni pomivalni stroji ne bi mogli pomiti, jih ta stroj odstrani v nekaj minutah. 
Deluje tako, da se granule, v obliki majhnih valjev, po sistemu peskanja zaletavajo 
v umazanijo in bolj, ko je hrana zapečena in zasušena, bolj učinkovite so granule. 
Stroj posodo tudi posuši s tem, da jo zavrti.
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Učinkovito pomivanje in velika kapaciteta

Patentiran sistem dvojne črpalke deluje v dveh tankih: eden z vodo 
vključno z granulami in drugi z vodo brez kakršnih koli granul. S 
sistemom dvojne črpalke se doseže zanesljivo in popolno ločevanje 
granul, kar pomeni, da jih nič ne gre v odtok.

Sušenje z vrtenjem

Edinstven cikel vrtenja oz. rotacije, vključno z vrtenjem posode, 
ki poteka med pomivanjem in končnim izpiranjem, zagotavlja 
odlične rezultate in zmanjšuje zahtevano količino vode za 
izpiranje. Obratovalni stroški so tako znižani in rezultati sušenja 
precej izboljšani.

Velika fleksibilnost – enostavno rokovanje

Šest programov pomivanja s spremenljivimi časi pomivanja 
so namenjeni pomivanju najrazličnejših predmetov. Programi 
vključujejo ali pa ne pomivanje z granulami, kar omogoča 
pomivanje močno zažganih pladnjev ali pa krhke plastične 
embalaže. Programi brez vrtenja omogočajo pomivanje 
predmetov, ki jih sicer ni možno varno pritrditi na kaseto.

Edinstveno dvovratno pomivanje (samo pri WD-100 GRT)

Skupaj z mizo za nalaganje in vozičkom ta stroj omogoča 
ločevanje nečistega dela od čistega. Ta sistem vključuje dve kaseti. 
Medtem ko se prva kaseta pomiva v stroju, se drugo nalaga za 
pomivanje, kar učinkovito izkoristi čas pomivanja in omogoča 
učinkovito premikanje posode v pralnici.

Sistem za zajem toplote (WD-100 GR)

Stroj je opremljen s sistemom za zajem toplote, ki segreva hladno 
vodo, ki se uporablja pri končnem izpiranju. Ta sistem bistveno 
zmanjšuje stroške energije. Enota za povratni zajem toplote 
kondenzira paro, kar znižuje temperaturo in vlago v prostoru. 
Zaradi učinkovitega sušenja z vrtenjem stroj porabi le 6 litrov sveže 
vode na en ciklus.
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  WD-90GR

WD-90 GR FLEX
Fleksibilen pomivalni stroj na granule
D 878 mm x G 955 mm x V 1882 mm

Standardna oprema:
- Kapaciteta za 1/1 GN pladnje je 45 na uro
 (vključno s pripravo kasete)
- Porabi 3,5 do 5 litrov hladne vode na en ciklus
- Ima 6 programov pomivanja
- Tank za vodo drži 90 litrov
- 3 kW črpalka za pomivanje in 9 kW dodatna črpalka
- Kapaciteta granul je 5 kg
- Pravokotna kaseta, ki drži 8 ½ GN pladnjev
- Sušenje s pomočjo vrtenja
- Patentiran dvojni sistem črpalk za ločevanje granul
- Elektronski nadzorni sistem
- Nihajna vrata omogočajo enostavno čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Zatične pregrade, ločilne stene, prilagodljiv nosilec, strgalo

Opcijska oprema:
- Navtična izvedba
- Priključek na paro
- Kondenzacijska napa s 15 kW grelcem
- Dodaten 12 kW grelec za priključitev na hladno vodo
- WEB Tool za poročila HACCP
- Krmilna plošča na levi strani
- Zložljiv nosilec
- Košare iz nerjaveče pločevine velikosti 1040 mm x 500 mm

WD-90 GR HC
Pomivalni stroj na granule visoke kapacitete
D 878 mm x G 955 mm x V 1882 mm

Standardna oprema:
- Kapaciteta za 1/1 GN pladnje je 68 na uro
 (vključno s pripravo kasete)
- Porabi 3,5 do 5 litrov hladne vode na en ciklus
- Ima 6 programov pomivanja
- Tank za vodo drži 90 litrov
- 3 kW črpalka za pomivanje in 9 kW dodatna črpalka
- Kapaciteta granul je 5 kg
- Šesterokotna kaseta, ki drži 6 ½ ali 1/1 GN pladnjev
- Sušenje s pomočjo vrtenja
- Patentiran dvojni sistem črpalk za ločevanje granul
- Elektronski nadzorni sistem
- Nihajna vrata omogočajo enostavno čiščenje
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Držalo za lonce, držalo za 2/1 GN pladnje, strgalo

Opcijska oprema:
- Navtična izvedba
- Priključek na paro
- Kondenzacijska napa s 15 kW grelcem
- Dodaten 12 kW grelec za priključitev na hladno vodo
- WEB Tool za poročila HACCP
- Krmilna plošča na levi strani
- Zložljiv nosilec
- Košare iz nerjaveče pločevine velikosti 1040 mm x 500 mm
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Zatične pregrade. Vključene pri stroju.

Držalo za majhne posode in ponve.

Mrežasta košara.

Univerzalno stojalo za posodo z ročaji 
in ABC posodo.

Fleksibilen nosilec;
uporablja se skupaj z zatično pregrado.

Stojalo za GN pladnje velikosti
1/3, 1/6, 1/9.

Kaseta kvadratne oblike. 
Vključena pri stroju.  

Držalo za pokrovke.

Držalo za kuhalne pripomočke.  

OPREMA ZA WD-90GR
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 WD-100GR

WD-100 GRF
Pomivalni stroj na granule – ena vrata
D 1051 mm x G 1188 mm x V 2155 mm

Standardna oprema:
- Kapaciteta za 1/1 GN pladnje je 80 na uro 
 (vključno s pripravo kasete)
- Porabi 4 do 6 litrov hladne vode na en ciklus
- Ima 6 programov pomivanja
- Tank za vodo drži 150 litrov
- 3 kW črpalka za pomivanje in 9 kW dodatna črpalka
- Kapaciteta granul je 10 kg
- Sušenje s pomočjo vrtenja
- Povratni sistem zajema toplote
- Patentiran dvojni sistem črpalk za ločevanje granul
- Elektronski nadzorni sistem
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Transportni voziček, kvadratna kaseta, držala za pokrovke,  
 zatične pregrade, kratka vodila, dolga vodila, strgalo

Opcijska oprema:
- Priključek na paro
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode s črpalko
- Priključki iz nerjavečega jekla pri končnem izpiranju
- Krmilna plošča na desni strani
- Tuš s cevjo L = 4000 mm
- WEB Tool za poročila HACCP
- WEB Tool za poročila HACCP vključno z modulom za   
 poročila o stroških in porabi

WD-100 GRT
Pomivalni stroj na granule – dvojna vrata
D 1051 mm x G 1188 mm x V 2155 mm

Standardna oprema:
- Kapaciteta za 1/1 GN pladnje je 80 na uro
 (vključno s pripravo kasete)
- Ločitev na čisti in nečisti del
- Porabi 4 do 6 litrov hladne vode na en ciklus
- Ima 6 programov pomivanja
- Tank za vodo drži 150 litrov
- 3 kW črpalka za pomivanje in 9 kW dodatna črpalka
- Kapaciteta granul je 10 kg
- Sušenje s pomočjo vrtenja
- Povratni sistem zajema toplote
- Patentiran dvojni sistem črpalk za ločevanje granul
- Elektronski nadzorni sistem
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine
- Postavitev z mizo za nalaganje in vozičkom omogoča,
 da sta hkrati v uporabi dve kaseti
- Transportni voziček, 2 kvadratni kaseti, držala za pokrovke,  
 zatične pregrade, kratka vodila, dolga vodila, strgalo

Opcijska oprema:
- Priključek na paro
- Dodatna črpalka
- Zalogovnik vode s črpalko
- Priključki iz nerjavečega jekla pri končnem izpiranju
- Krmilna plošča na desni strani
- Tuš s cevjo L = 4000 mm
- WEB Tool za poročila HACCP
- WEB Tool za poročila HACCP vključno z modulom za   
 poročila o stroških in porabi
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Držalo za kuhalne pripomočke. Mrežasta košara.

Zatične pregrade.

Stojalo za GN pladnje velikosti 1/3, 1/6, 1/9.

Držalo za pokrovke. 

Univerzalno stojalo za ABC posodo. Fleksibilen nosilec; uporablja se skupaj z 
zatično pregrado.

Univerzalno stojalo za posodo z ročaji.

Kaseta kvadratne oblike.

OPREMA ZA WD100 GR



      WD-18 CW
Razvit za doseganje visokih industrijskih zahtev uporabnikov 
v inštitucijah in sektorju prehranske industrije.
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Visoka zmogljivost

Visoka zmogljivost z WD-18CW pomeni, da lahko opravi od 30 
do 40 pomivanj na uro. Obstajajo trije različni programi pranja. 
Najkrajši traja le 95 sekund. 

Stroj je prostoren in notranje dimenzije so 1070 mm x 1030 mm z 
višino 1850 mm, kar pomeni, da se lahko pere tudi več vozičkov, 
odvisno od njihove velikosti.

Enostavno rokovanje

Ena oseba lahko upravlja s strojem. Ker vrata delujejo samodejno, 
je stroj enostavno naložiti in ga razložiti. Stroj se požene s pritiskom 
na eno tipko. Zaslon elektronike prikazuje potek pranja.

Izboljšani delovni pogoji

Velik poudarek je bil namenjen izboljšanju delovnih pogojev; 
stroj ne odvaja vročega zraka v delovni prostor med postopkom 
sušenja, kar zagotavlja boljšo klimo in zmanjšuje potrebo po 
prezračenju. Stroj povzroča zelo malo hrupa, kar prav tako 
izboljšuje delovni prostor v pomivalnici.

Prilagodljiv in kompakten

Pomivalni stroj je izvrsten za večje vozičke, kot so gostinski vozički, 
vozički za pladnje, vozički za delitev hrane, običajni vozički, 
transportni vozički in raznih drugih močno umazanih predmetov. 
Stroj zavzame zelo malo prostora, in sicer samo 4,5 m2. V stroju se 
lahko pere vse, kar se v krogu prilega premeru 1600 mm. Stroje se 
prilagodi vsakemu uporabniku glede na njegove zahteve.

Nizki stroški obratovanja – le 6 litrov vode na cikel

Pri ročnem pranju vozičkov, najpogosteje z visokotlačnimi čistilci, 
se porabi od 20 do 50 litrov tople vode za voziček, poleg tega 
pa še temu ustrezna količina detergenta. Wexiodiskov stroj za 
pomivanje vozičkov porabi le 6 litrov vode na pralni cikel. Dodatni 
prihranki energije so mogoči s pomočjo prezračevalnika zraka za 
dogrevanje dotoka hladne vode.

Odlični pralni in sušilni rezultati 

Uporabljena je edinstvena tehnologija, da se v zelo kratkem času 
doseže odlične pralne in sušilne rezultate. Fiksne pralne roke, v 
kombinaciji z vrtenjem vozička, zagotavljajo, da se očisti tudi 
najtežje dostopna mesta.

Za sušenje se uporablja vrtenje pralne komore, kar zagotovi, da 
vode ni nikjer na vozičku. Med vrtenjem se ne dovaja toplote za 
sušenje, saj povečana hitrost vrtenja pomaga predmete naravno 
posušiti. To pomeni, da ni potrebe po dovajanju dodatnega 
vročega zraka.

Izvrstni rezultati pranja 
in sušenja na samo
4,5 m2 in s 6 litri vode

     POMIVALNI STROJ ZA VOZIČKE

Wexiodiskovi pomivalni stroji za vozičke z lahkoto operejo večino tipov vozičkov in drugih 
predmetov, ki se jih uporablja pri strežbi hrane, če se seveda zahteva visoke higienske 
standarde za velike kapacitete in pričakuje nizke obratovalne stroške, čemur tradicionalna 
tehnologija ne more slediti. Stroj so razvili z novo tehnologijo, ki znižuje stroške delovanja in 
je maksimalno zanesljiva.



PRILAGOJENI STROJI: pomivalni prostor 
se prilagodi posebnim namenom

IZBOLJŠANO DELOVNO OKOLJE: 
malo hrupa in nobenega priklanjanja

ENOSTAVNO ROKOVANJE: 
ena oseba z lahkoto upravlja s strojem

NIZKI STROŠKI UPORABE: minimalna poraba energije in vode. 
Samo 6 litrov sveže vode na pranje in sušenje brez dovajanja toplote

IZVRSTNI REZULTATI PRANJA IN SUŠENJA: edinstven postopek
pomivanja in vrtenje vozička za sušenje

PRILAGOJENI STROJI: pomivalni prostor se 
prilagodi posebnim namenom

PRILAGODLJIV: 
pere različne tipe vozičkov in druge stvari
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Primeri različnih vrst vozičkov in drugih predmetov, ki jih je mogoče 
oprati v stroju WD-18CW. Upoštevati je potrebno, da vozičkov in 
drugih predmetov na kolesih ni potrebno pritrjevati. Že samo vrtenje 
pritisne voziček proti zunanjosti vrteče kletke. Vse, kar morate storiti, 
je, da voziček zapeljete v stroj, zaprete vrata in začnete s pranjem!

TRANSPORTNI VOZIČKI

Najvišja dovoljena teža je 250 kg.

VOZIČKI ZA PLADNJE

VOZIČKI ZA HRANO

REGALNI VOZIČKI MIZA NA KOLESIH

DRUGO
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WD-18CW-P1
Pomivalni stroj za vozičke z enojnimi vrati – 
podtalno vgrajen
D 2456 mm x G 1958 mm x V 2468 mm

Standardna oprema:
- Enojna sekcijska vrata
- Podtalna vgradnja, primerna pri obnovah in novih   
 inštalacijah
- Pomije 30 do 40 vozičkov na uro
- Porabi 6 litrov hladne vode za eno pranje
- Tank za vodo drži 200 litrov
- Šest programov pranja za različno umazane vozičke in   
 druge stvari
- Najvišja dovoljena teža je 250 kg
- 2,2 kW črpalka in 12 kW grelec
- Primeren za standardno velikost vozičkov
 D 1070 mm x G 1030 mm x V 1850
- Nalaganje in razlaganje se izvaja na višini tal
- Primeren za ozke prostorske postavitve
- Montažni okvir in krovne plošče vključene
- V tla je vgrajen 200 mm globoko
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

WD-18CW-P2
Pomivalni stroj za vozičke z dvojnimi vrati – 
podtalno vgrajen
D 2456 mm x G 1958 mm x V 2468 mm

Standardna oprema:
- Dvojna sekcijska vrata pomagajo ločiti čisti in nečisti del
- Podtalna vgradnja, primerna pri obnovah in novih inštalacijah
- Pomije 30 do 40 vozičkov na uro
- Porabi 6 litrov hladne vode za eno pranje
- Tank za vodo drži 200 litrov
- Šest programov pranja za različno umazane vozičke in
 druge stvari
- Najvišja dovoljena teža je 250 kg
- 2,2 kW črpalka in 12 kW grelec
- Primeren za standardno velikost vozičkov
 D 1070 mm x G 1030 mm x V 1850
- Nalaganje in razlaganje se izvaja na višini tal
- Primeren za ozke prostorske postavitve
- Montažni okvir in krovne plošče vključene
- V tla je vgrajen 200 mm globoko
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

  MODEL WD-18 CW – PODTALNO VGRAJEN
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WD-18CW-F1
Pomivalni stroj za vozičke z enojnimi vrati – 
talno vgrajen
D 2475 mm x G 1958 mm x V 2638 mm

Standardna oprema:
- Enojna sekcijska vrata
- Talna vgradnja s klančino za nalaganje in razlaganje
- Pomije 30 do 40 vozičkov na uro
- Porabi 6 litrov hladne vode za eno pranje
- Tank za vodo drži 200 litrov
- Šest programov pranja za različno umazane vozičke 
 in druge stvari
- Najvišja dovoljena teža je 250 kg
- 2,2 kW črpalka in 12 kW grelec
- Primeren za standardno velikost vozičkov
 D 1070 mm x G 1030 mm x V 1850
- Primeren za ozke prostorske postavitve
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

WD-18CW-F2
Pomivalni stroj za vozičke z dvojnimi vrati – 
talno vgrajen
D 2475 mm x G 1958 mm x V 2638 mm

Standardna oprema:
- Dvojna sekcijska vrata pomagajo ločiti čisti in nečisti del
- Talna vgradnja s klančino za nalaganje in razlaganje
- Pomije 30 do 40 vozičkov na uro
- Porabi 6 litrov hladne vode za eno pranje
- Tank za vodo drži 200 litrov
- Šest programov pranja za različno umazane vozičke
 in druge stvari
- Najvišja dovoljena teža je 250 kg
- 2,2 kW črpalka in 12 kW grelec
- Primeren za standardno velikost vozičkov
 D 1070 mm x G 1030 mm x V 1850
- Primeren za ozke prostorske postavitve
- Konstrukcija iz nerjaveče kovine

  MODEL WD-18 CW – TALNO VGRAJEN
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      INTERVJU: g. Matej Kovačič, direktor družbe DSP d.o.o.
Področje pomivalne tehnike je eno najzanimivejših, hkrati pa je pomivanje posode tudi eno 
najzahtevnejših področij vsake kuhinje. Na eni strani so zahteve po brezhibno čisti posodi, na 
drugi strani pa nenehen pritisk na zniževanje stroškov. O profesionalnem pomivanju posode 
smo se pogovarjali z zastopnikom švedskih pomivalnih strojev Wexiodisk, Matejem Kovačičem 
iz podjetja DSP d.o.o.

Znano je, da na čisto posodo vpliva pet elementov, brez katerih do želenega končnega rezultata 
vsakega pomivanja, t. j. čiste posode, ne more priti. Že če se samo enega od teh petih odvzame, 
ali pa samo enega (preveč) skrajša, iz pomivalnega stroja ne bo prišla pomita posoda. Za katere 
elemente torej gre?

Gre za (1) vodo, ki mora biti dovolj (2) topla. V vodi mora biti prisoten (3) pomivalni detergent in 
ta kombinacija mora določeno obdobje – (4) čas pod zadostnim pritiskom (5) mehansko delovati 
na umazanijo. Teh pet elementov mora biti vedno prisotnih in niti enega se ne sme odvzeti. 
Sprememba enega elementa vpliva na druge, na primer skrajšanje časa pomivanja je do neke 
mere možno, vendar bo potrebno povečati pritisk vode, ali pa dodati nekaj detergenta več, 
da bo posoda čista. Na koncu vsakega pomivalnega cikla pa je pomembno izdatno izpiranje z 
dovolj ogreto vodo, kar je do neke mere možno, vendar bo potrebno povečati pritisk vode, ali pa 
dodati nekaj detergenta več, da bo posoda čista.
 

Čista posoda
Kaj pomeni, da je posoda čista?

Posodo se lahko kot čisto šteje tedaj, ko so odstranjene vse vizualne nečistoče oz. umazanija in na 
posodi ni nobenih sledov pomivalnih sredstev, hkrati pa mora biti posoda mikrobiološko neoporečna. 
Vse to naj bi opravili pomivalni stroji, kar pa v praksi ni vedno res. 

Kako je mogoče, da to v praksi ne drži?

Že več let smo na terenu zaznavali nezadovoljstvo uporabnikov pomivalnih strojev in vse je imelo 
en skupen imenovalec: pomivalni stroji ne pomijejo umazane posode dovolj temeljito. Žal se večino 
pomivalnih strojev, s katerimi prihajamo v stik, zlasti v večjih sistemih (šole, vrtci), uporablja samo za 
doseganje mikrobiološke čistoče, umazanijo pa predhodno osebje odstranjuje ročno v pomivalnem 
koritu. Pomivalke imajo po več ur na dan roke v koritu, polnim takšnih in drugačnih kemikalij, kar ni 
ravno najbolj prijetno.
 

Več kot 17 let izkušenj
Imate že več kot 17 let izkušenj na področju gostinske opreme, predvsem z vzdrževanjem, največ 
pa se ukvarjate s pomivalno tehniko. Nedavno je vaše podjetje postalo zastopnik za švedske 
pomivalne stroje Wexiodisk. Zakaj ste se odločili za sodelovanje ravno s to blagovno znamko?

Pomivalni stroji Wexiodisk so izdelani skoraj izključno iz nerjaveče pločevine in plastičnih delov skoraj 
ni. Imajo zelo dolgo življenjsko dobo in so preprosti za servisiranje. Pred začetkom sodelovanja smo 
njihove stroje temeljito testirali. Prvi stroj, ki smo ga kupili, smo razstavili in si podrobno ogledali, 
kako je narejen in kako deluje. Želeli smo biti prepričani, da imamo res opravka z najboljšimi stroji 
na svetu, kakor jih je označil predsedujoči Ali Group-e, g. Luciano Berti, ki je tudi lastnik švedskega 
proizvajalca. Sedaj lahko rečemo, da ponujamo vrhunsko izkušnjo pomivanja za konkurenčno ceno 
visokokakovostnih pomivalnih strojev, in ponosni smo, da nas je Wexiodisk izbral za partnerje.



80

Vam je znano, zakaj je Wexiodisk izbral prav vas?

Seveda. Pri podjetju Wexiodisk vsakega partnerja temeljito preverijo in glavno merilo zagotovo 
ni, na primer razvejanost prodajne mreže, število terenskih zastopnikov in podobno. Zanimajo 
jih predvsem tehnične reference, saj je njihovo vodilo popolnost vsake inštalacije. To so tudi 
razlogi, zakaj smo med 50 proizvajalci, kolikor se jih je oktobra 2013 predstavilo na milanskem 
sejmu Host, izbrali ravno Wexiodisk.

Katere so po vašem mnenju glavne težave na področju strojnega pomivanja in kaj se v tej panogi 
sploh še lahko izboljša?

Glavni problem je, da se v kuhinjah pogosto uporablja premajhne pomivalne stroje. Vzroki so različni, 
npr.: premalo prostora, povečanje kapacitete restavracije, nepravilno projektiranje ipd. V takem 
primeru je stroj preobremenjen, čemur sledijo okvare. Ko se stroj pokvari, je največja mora vsake 
kuhinje, da stroj ni popravljen v doglednem času. Servis se mora opraviti čim hitreje, zato morajo biti 
vsi rezervni deli na zalogi.

Prostora za izboljšave je seveda še mnogo, kar je v rokah konstruktorjev. Novi materiali, novi 
načini in koncepti bodo vedno gonilo razvoja. Uporabniki, skupaj s serviserji in prodajalci, prav 
tako prispevamo k izboljšavam.

Po čem se razlikujete od drugih podjetij v tej panogi?

Ker se resni stroški začnejo pojavljati šele po nabavi stroja, je potrebno gledati na ekonomičnost 
skozi celotno življenjsko dobo, saj pri dražjih strojih predstavlja nabavna vrednost stroja le 10 do 
20 % celotnih stroškov. Naša glavna razlika je v tem, da se ukvarjamo samo s pomivalnimi stroji, saj 
verjamemo, da lahko zgolj specializacija pomeni zadostno strokovnost, ta pa številne prednosti 
za uporabnike. Naša glavna prednost pa je, da ponujamo strankam vrhunske pomivalne stroje 
z vključeno tehnično podporo, ki se začne že pri izbiri primernega stroja, montaži, kasneje pa 
nadaljuje pri vzdrževanju in zagotavljanju rezervnih delov. Dober produkt predstavlja samo 
pomivalni stroj skupaj s tehnično podporo. Na primer, v praksi sem naletel na pomivalni stroj, 
kjer se je črpalka 10 let napačno vrtela, ker je bil stroj nestrokovno priključen že pri montaži. 
Uporabnik pa se je s tem, da stroj skoraj nič ne pomije, pač sprijaznil.

Pomivalni stroji
Kakšne so najpogostejše napake, ki jih stranke delajo, ko kupujejo pomivalni stroj?

V večini primerov se sploh ne vprašajo, ali bo stroj lahko pomil posodo glede na situacijo v kuhinji. 
Ne zanimajo jih stroški skozi celotno življenjsko dobo in ni jim niti malo pomembno, če pri ročnem 
tuširanju dobesedno razmetavajo s svežo vodo, ki je povrh tega še topla. Ne ozirajo se na porabo 
energentov na eno pomivanje, še manj, kako pogosto ga je potrebno servisirati in koliko stanejo 
rezervni deli. Bolj v šali kot zares, pa bi navedel, da stranka mnogo izgubi, če se pred nakupom 
pomivalnega stroja ne seznani z izdelki proizvajalca Wexiodisk.

Kakšno paleto pomivalnih sistemov nudi Wexiodisk oz. za kako velike obrate so primerni modeli 
pomivalnih strojev?

Wexiodisk proizvaja celotno paleto pomivalnih strojev, od majhnih podpultnih ali pretočnih, do 
velikih tračnih pomivalnih strojev ter tudi pomivalnih strojev za vozičke in sortirke pribora.

Pomivalni stroji so primerni tako za majhne in velike gostilne, kot za hotele, vrtce, šole, bolnišnice, 
domove za ostarele, vojašnice, zapore, letališča in druge ustanove.
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Skoraj v vsaki panogi je vse več govora o ekologiji, energijski varčnosti, itd. Je na področju 
pomivalnih strojev podobno?

Ker se resni stroški začnejo pojavljati šele po nabavi stroja, je potrebno gledati na ekonomičnost skozi 
celotno življenjsko dobo. Kot omenjeno, pri dražjih strojih predstavlja nabavna vrednost stroja le 10 
do 20 % celotnih stroškov, ostalo so pa stroški elektrike, vode, detergenta in vzdrževanja, kar lahko 
znese tudi do 90 % v vseh letih uporabe. Te stroške uporabe se lahko zniža od 30 pa tudi do 70 %, za 
kar poskrbijo patentirane rešitve, edinstvene na svetu.

Stroji Wexiodisk
Kaj novega ponujajo stroji Wexiodisk na področju uporabnosti? Je kakšna prednost oz. 
tehnologija, ki še posebej izstopa?

Izpostaviti bi želel dve, in sicer predpomivalni stroj, ki v celoti nadomešča ročno tuširanje in namakanje 
posode, preden gre v stroj, ter pomivanje posode z granulami, ki se še posebej izkaže pri pomivanju 
zažganih GN pladnjev.

Pomivalni stroj na granule: Namenjen je pomivanju črne oz. kuhalne posode, kjer pomivanje poteka 
z granulami. Močno zažgane ostanke hrane, ki jih običajni pomivalni stroji ne bi mogli pomiti, jih ta 
stroj odstrani v nekaj minutah. Deluje tako, da se granule, v obliki majhnih valjev, po sistemu peskanja 
zaletavajo v umazanijo in bolj ko je hrana zapečena in zasušena, bolj učinkovite so granule. Stroj 
posodo tudi posuši s centrifugo.

Predpomivalni stroj: Namesti se ga pred običajen pomivalni stroj in je namenjen grobi odstranitvi 
umazanije s posode. Glavna prednost je, da v celoti nadomesti predhodno tuširanje in namakanje 
posode v koritu in tako zniža potrebo po ročnem delu. To je patentirana rešitev in gre resnično za 
izjemen preskok v tehnologiji pomivanja, za kar je v jeseni leta 2013 Wexiodisk, skupaj s sistemom 
pomivanja Duplus, v Angliji prejel nagrado »Sustainable Catering Equipment Award 2013«. Stroj 
namreč uporablja odpadno vodo glavnega pomivalnega stroja. Deluje torej brez dodatne porabe 
vode in detergenta, ki je že prisoten. Povedano drugače:   odpadna voda glavnega pomivalnega 
stroja se uporabi za intenzivno predpomivanje posode. Enak koncept je tudi pri tračnih oz. košarnih 
pomivalnih strojih, le da je predpomivalni stroj montiran na začetek traku.

Prednost strojev Wexiodisk
Če prav razumemo, je potrebnega bistveno manj ročnega dela.

Po meritvah, ki so jih opravili na Švedskem, je potrebno vsaj 30 % manj ročnega dela, v praksi pa zna 
biti ta odstotek še višji. Koncept predpomivalnega stroja je zasnovan tako, da lahko že strežno osebje, 
namesto z odlaganjem krožnikov na kupe, le-te sproti zlaga v košaro in s tem je opravljenega večina 
dela. Ta sistem je primeren predvsem za hotele. Enako velja za kozarce, jedilni pribor in male krožnike. 
Ko je košara polna, jo potisnemo v predpomivalni stroj, kjer funkcija avtomatskega zapiranja zapre 
komoro, ko pa je pomivanje končano, se komora zopet sama odpre. Po opravljenem pomivanju se 
čisto posodo samo še zloži iz košar.

Kaj pa pomeni, da se komora avtomatsko zapre in odpre?

To se je v praksi pokazalo za eno najpomembnejših dodatnih funkcij, kjer se komora stroja avtomatsko 
dviga in spušča. Pri večjih sistemih, kot so vrtci, šole ali domovi upokojencev, kjer naenkrat pride velika 
količina umazane posode, je prednost avtomatskega dviga in spusta nepogrešljiva, kar so pomivalke 
še posebej pohvalile. Ročno dvigovanje komore je lahko zelo naporno.
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Avtomatski dvig in spust deluje tako, da ko je košara pripravljena za pomivanje, se le-to potisne v 
stroj in za začetek pomivalnega ciklusa ni potrebno pritisniti nobenega gumba, saj stroj sam zapre 
komoro, pomije posodo in po koncu programa odpre komoro. Tako uporabnik ne rabi stati poleg 
stroja in čakati, da se bo iztekel program. Poleg tega je dvig komore programiran tako, da se komora 
najprej dvigne samo zadaj, s čimer se prepreči, da bi para puhnila v obraz uporabniku, ter se šele 
po nekaj sekundah komora odpre v celoti. Poleg tega tak sistem omogoča, da se takoj po koncu 
pomivalnega ciklusa lahko prične proces sušenja.

Kakšna pa je cena predpomivalnega stroja?

Predpomivalni stroj je poceni v primerjavi z glavnim pomivalnim strojem, saj je zasnova zelo 
enostavna – ena črpalka, ki nadomesti ročni tuš. Posode torej ni potrebno ročno tuširati, ker pa se 
uporablja odpadna voda iz pomivalnega stroja, se prihrani še voda, kar je glede na vedno višjo ceno 
vode tudi ekonomično.

Za namakanje posode v koritih se običajno uporablja topla voda, kar dodatno poveča porabo 
energije. Pri namakanju se uporablja tudi detergente, ki jih v predpomivalni stroj ne dodajamo. S 
tega vidika je predpomivalni stroj veliko bolj varčen.

Na Švedskem so izračunali, da se pri povprečno obremenjeni kuhinji investicija v nakup 
predpomivalnega stroja povrne v roku enega leta, saj se takoj znižajo stroški porabe vode, detergenta, 
elektrike in dela, v 15 letih pa se prihranki že precej približujejo šestmestnemu številu.

Kako je možno, da pomivalni stroj porabi zgolj en liter sveže vode?

Tehnologija pomivalnega stroja, ki porabi zgolj en liter sveže vode na eno košaro, je seveda patentirana 
in se imenuje DUPLUS. Gre za koncept, ki je daleč najbolj varčen pomivalni stroj na svetu. Ta 
sistem, v kombinaciji s predpomivalnim strojem, porabi 1 liter vode na eno pomivanje. Marsikdo 
bi rekel, da to ni mogoče, ker običajno stroj potrebuje vsaj 3 litre sveže vode, da pomije košaro. 
Sistem DUPLUS pa porabi le en liter.

Košarni pomivalni stroji
Omenili ste košarne pomivalne stroje. Kakšne prednosti in značilnosti imajo, da znižujejo 
stroške obratovanja?

Značilnost tega stroja je tehnologija ICS+ (Intelligent Control System), ki znatno zmanjšuje porabo 
energentov. Košarni pomivalni stroj ICS+ ima vgrajen potenciometer, s katerim brezstopenjsko 
reguliramo pomivalno učinkovitost oziroma »kontaktni čas«. To deluje tako, da se košara v 
pomivalni coni ustavi, počaka, da doseže ustrezen kontaktni čas, tedaj ustavi tudi izpiranje, po 
dosegu kontaktnega časa pa se ponovno zažene trak in izpiranje hkrati. Tehnologija ICS+ je 
patentirana rešitev Wexiodiska.

Naj razložim, kako delujejo običajni tračni stroji. Imajo najmanj dva programa učinkovitosti 
pomivanja. Za bolj umazano posodo potuje košara počasneje skozi stroj, za manj umazano pa 
hitreje. Z zmanjšanjem hitrosti traka dosežejo učinkovitejše pomivanje (podaljšanje kontaktnega 
časa), s tem pa tudi povečajo čas izpiranja in tako tudi porabo izpiralne vode na eno košaro. Tako 
od 1,4 litra na košaro lahko pridejo tudi na 5 litrov. To pa je največkrat razlog, zakaj je splošno 
mnenje, da so košarni stroji neekonomični.
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O katerih konkretnih rešitvah in izboljšavah govorimo?

Gre za resnično dodelane rešitve ter izboljšave, in sicer:
a) optimizirana je poraba vode pri izpiranju, saj se vedno porabi do 1,4 litra na košaro ne glede  
 na to, kateri program uporabljate in ne glede na to, kako umazana je posoda,
b) ne pomiva praznih prostorov in
c) ima edinstven dvojni transportni sistem.

Lahko te tri rešitve malo bolj podrobno opišete?

Ko deluje pri nizki hitrosti, lahko pomivalni stroj porabi dvojno količino energije, vode in detergentov. 
ICS+ je opremljen s funkcijo konstantnega izpiralnega časa, ki zagotavlja, da čas in količina porabljene 
vode, potrebne za končno izpiranje, nista odvisna od izbrane hitrosti delovanja. V izpiralni coni torej 
poteka izpiranje vedno enako. Normalno se porabi samo 1,0 do 1,4 litre izpiralne vode na košaro.

Edinstven nadzorni sistem, ki odpravlja prazen prostor, ki se običajno najde med košarami, medtem 
ko se trak pomika, zagotavlja, da stroj ne pomiva praznih prostorov.  V tradicionalnem košarnem 
pomivalnem stroju lahko takšen prazen prostor predstavlja tudi do 50 % izgubljene kapacitete, kar 
se običajno ne upošteva pri navajanju porabe vode. ICS+ kontrolira dostavljanje košare s fotocelico. 
Uporabnikovi stroški so znatno znižani z nepomivanjem praznega prostora. Ko stroj čaka na naslednjo 
košaro, se črpalke ustavijo, kar tudi zniža nivo hrupa v pomivalnici.

Ko govorimo o dvojnem transportnem sistemu, je potrebno omeniti, da ko košare dovajamo skozi 
konvencionalni košarni pomivalni stroj, se le-te običajno ne premikajo 50 % časa. To povzroča visoko 
porabo vode in nepotrebne stroške. Prehod skozi cono izpiranja z enakomerno hitrostjo znatno 
zniža potrebo po sveži vodi. ICS+ je opremljen z edinstvenim dvojnim transportnim sistemom, ki 
dovaja košare z enakomerno hitrostjo in s tem zagotavlja optimalno porabo izpiralne vode. Drugače 
povedano, stroj ne »pomiva« praznih prostorov in poskrbi, da se košare pomivajo ena zraven druge.

Wexiodisk za večje sisteme
Kakšne rešitve pa ima Wexiodisk za večje sisteme?

Z namenom čim večjega zniževanja stroškov obratovanja ponuja Wexiodisk košarni pomivalni 
stroj, imenovan ICS+. Potem so tu še tračni pomivalni stroji, ki lahko opravijo s še tako velikimi 
količinami umazane posode. Poleg teh je v ponudbi tudi stroj za sortiranje jedilnega pribora in 
stroj za pomivanje vozičkov.
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      Nekaj besed o zastopniku – družbi DSP d.o.o.
Z namenom, da trgu ponudimo alternativo na področju profesionalnega pomivanja posode, smo 
se odločili za sodelovanje s švedskim Wexiodiskom, ki je eden najkakovostnejših proizvajalcev 
profesionalne pomivalne tehnike na svetu, kar so dokazali s pomivalnim strojem, ki porabi zgolj 
en liter sveže vode na pomivalni ciklus, in tudi z drugimi rešitvami, kjer so stroški vode, elektrike in 
detergenta zreducirani na minimum.

Brezhibno čista posoda je cilj, ki ga zasledujemo, posoda, ki je takoj po uporabi pripravljena ali za 
nadaljnjo uporabo, ali pa za odlaganje. Čista posoda ni samo sinonim higiene, temveč tudi ponos 
vodje kuhinje, ki za problem pomivanja ne sme slišati. Pomivanje mora potekati hitro, učinkovito, čim 
bolj enostavno in s čim manj stroški.

 
DSP d.o.o. se predstavi
Smo uradni zastopniki vrhunskih pomivalnih strojev Wexiodisk iz Švedske in tam smo opravili tudi
vsa šolanja za izvajanje montiranja, vzdrževanja in servisiranja.

Izhajamo iz servisa gostinske opreme in opremljanja večjih kuhinj, kjer imamo skoraj 20 let izkušenj in 
leta 2013 smo se specializirali za načrtovanje in projektiranje profesionalnih pomivalnic ter za prodajo 
in vzdrževanje pomivalnih strojev Wexiodisk.

Naše delo
Nudimo vam strokovno svetovanje in pomoč pri izbiri primernega pomivalnega stroja in seveda vso 
podporo po nakupu, vključno z vzdrževanjem in s servisom.

Ko se odločite za sodelovanje z nami, za nas niste le stranka, temveč postanete naš partner. To pomeni, 
da vas bo obiskal naš strokovnjak ter po dogovoru brezplačno izrisal najbolj primerno in cenovno 
ugodno rešitev za vaše potrebe, želje in zahteve.



Zastopnik za Slovenijo:
DSP d.o.o., Gasilska cesta 12, 1290 Grosuplje,

 031 341 887,  info@dsp.si, www.dsp.si

                   WexiodiskSlovenija

www.wexiodisk.si
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