Metos Multiwasher

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat

MULTIWASHER
Metos Multiwasher
mm

Kuvaus
Metos Multiwasher on täysin uudenlainen pesukone, jossa yhdistyy patapesukoneen ja
vaunupesukoneen parhaat ominaisuudet yhdessä laitteessa. Multiwasher on tilaihme, joka
pienestä koostaan huolimatta pesee kerrallaan kymmeniä GN-astioita eikä tila lopu kesken
kookkaitakaan tuotteita, kuten vaunuja pestessä. Kammion korkeus, 1980 mm mahdollistaa
esimerkiksi leipomon pinnavaunujen pesemisen. Kaikki pestävät esineet, niin vaunut, GNastiat ja muut tarvikkeet ladataan pesukoneen sisään erillisten pesuhäkkien avulla. Pyörillä
kulkevat, pestäville tuotteille räätälöidyt häkit estävät tuotteiden liikkumisen pesun aikana
ja tehostavat keittiön logistiikkaa. Valmiiksi ladattu häkki on helppo laittaa pesukoneeseen
ja puhtaat astiat ja tarvikkeet kulkevat sen avulla kätevästi varastoon tai työpisteeseen.
Metos Multiwasher sopii erinomaisesti myymälöiden, elintarviketeollisuuden ja
ammattikeittiöiden käyttöön. Se parantaa hygieniaa mahdollistamalla monien hankalasti
käsiteltävien ja kookkaiden välineiden ja tarvikkeiden koneellisen pesun. Näitä ovat muun
muassa erilaiset vaunut, laatikot, kypsennysritilät, paistoalustat ja työkoneiden terät.
Laitteen pesuteho ja nopeus perustuu pyörivään kelkkaan, joka yhdessä tehokkaiden
suuttimen kanssa ulottaa pesuveden kaikkiin pintoihin ja irrottaa pinttynyttäkin likaa.
Kuivauksessa hyödynnetään linkousta, joka takaa laadukkaan kuivaustuloksen vähemmällä
energiankulutuksella. Käyttäjää opastavan näytön ja valmiiden pesuohjelmien ansiosta
laitteen käyttö on nopeaa ja vaivatonta.
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– ruoanvalmistusastioiden, vaunujen ja työvälineiden puhdistamiseen suunniteltu pesukone
– sisään taittuva ajoramppi säästää lattiatilaa ja mahdollistaa vaunujen nopean lastaamisen
– pesukelkan pyörivä liike mahdollistaa veden pääsyn kaikkiin pintoihin
– linkoustoiminto takaa tehokkaan kuivaustuloksen ja vähentää energiankulutusta
– pestävien tuotteiden nopea lastaus ja purku pyörillä varustettujen pesuhäkkien avulla
– laitteen sivulla oleva, kookkailla ovilla varustettu huoltotila mahdollistaa helpon pääsyn
huoltoa vaativiin komponentteihin
MULTIWASHER MWS 300
– pesukoneen ulkomitta 2035 x 1475 x 2720
– pesutilan sisämitta 800 x 680 x 1980
– pesutankin koko 200 litraa
MULTIWASHER MWS 500
– pesukoneen ulkomitta 2425 x 1865 x 2720
– pesutilan sisämitta 1000 x 1000 x 1980
– pesutankin koko 340 litraa
MULTIWASHER MWS 700
– pesukoneen ulkomitta 2755 x 2195 x 2740
– pesutilan sisämitta 1200 x 1200 x 1980
– pesutankin koko 500 litraa
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
– pestäville tuotteille räätälöidyt pesuhäkit
TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
– kahdella ovella varustettu läpiantomalli
– höyryliitäntä
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