
 
Gereedschappenwasmachine  
GS 630

De kleinste gereedschappenwasmachine  
ter wereld 
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De compacte krachtpatser

Winterhalter biedt u de ideale oplossing voor het afwassen van pannen en 

gereedschappen in kleine spoelkeukens of bij beperkte ruimte. De nieuwe  

GS 630 is de kleinste gereedschappenwasmachine ter wereld. Als compacte 

voorladerversie levert hij een uitstekend wasresultaat bij euronormbakken, 

toonbankbladen, GN-bakken, dienbladen en vetfilters. Indien nodig kunnen  

in de GS 630 eveneens serviesgoed, bestek en in beperkte mate ook glazen – 

bij een dienovereenkomstig vooringesteld programma – worden afgewassen. 

Zowel in de gastronomie als in bakkerijen, slagerijen en de systeemgastronomie 

verricht de kleine gereedschappenwasmachine groots werk met als resultaat 

hygiënisch schone wasresultaten bij een aanzienlijke tijdsbesparing.

De GS 630 voldoet met talrijke innovatieve oplossingen aan de hoogste eisen 

en zet nieuwe maatstaven op het gebied van kwaliteit. Hij kan eenvoudig  

worden bediend, biedt hygiënezekerheid en garandeert zelfs bij hardnekkige 

verontreinigingen perfecte wasresultaten. De eenvoudige service rondt het 

prestatiepakket van de GS 630 af. 

Of het nu gaat om gastro-

nomie, bakkerij, slagerij  

of systeemgastronomie –  

Winterhalter heeft de 

machine voor elk type vaat-

werk en verontreiniging, 

als ook reinigingsmiddelen, 

waterbehandeling, korven 

en toebehoren.
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GS 630

Perfect wasresultaat en 
hygiënezekerheid 
Het wassysteem van 
reverserende wasarmen 
boven en beneden 
bereikt een maximale 
oppervlakteafdekking bij 
een tegelijkertijd optima-
le dynamiek. Naast het 
standaardprogramma 
staan zowel een intensief- 
als een kortprogramma 
ter beschikking – selec-
teerbaar al naargelang 
de verontreinigingsgraad 
van het vaatwerk. De 
hygiënezekerheid wordt 
gegarandeerd door het 
4-voudige wasbadfiltra-
tiesysteem met Mediamat.

Eenvoudige bediening 
Alles is doordacht: de taal-
neutrale, kleurgecodeerde 
eenknopsbediening is  
de ideale oplossing, ook 
voor vaak wisselend 
spoelkeukenpersoneel. 
De beproefde program-
mabesturing WPS biedt 
nog meer comfort, bijv. 
de weergave van de actu-
ele tank- en boilertempe-
raturen of de leegstand 
van reinigingsmiddel en 
naglansmiddel. De arrê-
teerstand van de deur is 
een plaatsbesparende 
oplossing voor de ventila-
tie van de machinebin-
nenruimte aan het einde 
van een bedrijfsdag. 

Kwaliteit en  
machineonderhoud
Hoge kwaliteitseisen aan 
materiaal en afwerking 
zorgen voor duurzaam-
heid. De GS 630 is dan 
ook uitgerust met spat-
waterbescherming IPX5. 
Het automatische zelfrei-
nigingsprogramma ver-
eenvoudigt het machine-
onderhoud en bespaart 
tijd en kosten. De wasar-
men met vaste sproeiers 
kunnen voor de reiniging 
afzonderlijk worden  
verwijderd evenals alle  
componenten van het 
wasbadfiltratiesysteem.

Servicevriendelijkheid
Tal van doordachte oplos-
singen zorgen voor korte 
servicetijden. Naast een 
geoptimaliseerde toegan-
kelijkheid tot de techni-
sche ruimte van de 
machine beschikt de  
GS 630 over een storings-
management voor het 
snelle verhelpen van  
storingen. Onze service-
medewerkers en gekwali-
ficeerde partners geven u 
graag competent advies. 
Korte reactietijden en 
jarenlange beschikbaarheid 
van reserveonderdelen 
completeren het service-
pakket.
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Winterhalter Gastronom Nederland B.V. · Professionele vaatwassystemen  Ericssonstraat 32 · 5121 ML Rijen · Telefoon +31 (0)1 61 22 05 20  
Telefax +31 (0)1 61 22 05 30 · www.winterhalter.nl · info@winterhalter.nl 

GS 630

Theoretische capaciteit 1  [korven/h] 12/29/38

Breedte  [mm] 870

Diepte bij gesloten deur  [mm] 600

Diepte bij geopende deur  [mm] 1070

Hoogte  [mm] 820 – 835

Binnenmaat invoerhoogte zonder korf   [mm] 410

Binnenmaat invoerhoogte met korf   [mm] 400

Binnenmaat invoerhoogte   [mm] 650

Korfafmetingen 

 Gereedschappenkorf buitenmaat  [mm] 650 x 508 

 Gereedschappenkorf binnenmaat  [mm] 630 x 465

 Opname voor extra korf  [mm] 500 x 500

Maximale plaatafmetingen  [mm] 600 x 400

Tankinhoud  [l] 25

Benodigd naspoelwater per spoelgang 2 [l] 4,4

Tanktemperatuur  [°C] 60

Boilertemperatuur omschakelbaar (optioneel)  [°C] 65/85

Maximale watertoevoertemperatuur  [°C] 60

Aansluitwaarden 

 Spanning  [V] 380 – 415/230/200

 Zekering  [A] 16/20/25

 Tankverwarming  [kW] 5,3/4,9/6,5/4,9

 Boilerverwarming  [kW] 5,3/4,9/6,5/4,9

 Pompen + besturing  [kW] 1,8/1,7/1,8/1,7

 Totale aansluitwaarde  [kW] 7,1/6,6/8,3/6,6

Spatwaterbescherming IPX5

Gewicht  [kg] 105

Optionele uitrusting 

- koudwater-voorspoeling 

- uitrusting met doseersystemen vrij te kiezen 

- boilertemperatuur omschakelbaar 

- akoestische leegmelding voor reinigings- en naglansmiddelen

- scheepsuitvoering met trafo 

Door de poten volledig in te draaien, vermindert u de 
machinehoogte met 4 mm. 

  Gegevens over de aansluitpunten (elektro / water / afvalwater) en bedrijfsinterne vereisten zie aansluitschema / installatieschema. 

 1  Afhankelijk van de omstandigheden bij de klant (watertoevoertemperatuur / stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden 
lager uitvallen.

 2 Onder ideale omstandigheden. De fijnafstelling gebeurt bij de ingebruikname.

➔

Technische gegevens




