
Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s 
automatickým posuvem 
košů STR 110
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Winterhalter – 

specialista na 

inovativní řešení mytí

+ Celosvětové zastou-

pení ve více než 

70 zemích 

+ Profesionální mycí

technika od malých

podstolových myček

až po pásové mycí

stroje

+ Kompletní řešení s

technologií, mycími

prostředky, úpravou

vody a příslušenstvím –

vše z jedné ruky

STR 110 – vysoký výkon a flexibilita

Optimální mycí výsledky

V hoteliérství, gastronomických provozech i podnicích hromadného stravo-

vání se cení výkon a flexibilita. To platí nejen pro kuchaře a kuchyňský per-

sonál – ale také pro mycí stroje. Jednonádržová myčka s automatickým posu-

vem košů STR 110 si díky své síle poradí nejen v provozní špičce, ale navíc

zvládne šetřit energii při klidnějším provozu. Od automatické aktivace zón

až po rychlosti posuvu: Myčka STR 110 se přizpůsobuje aktuálnímu množství

umývaného nádobí a nabízí flexibilní mycí kapacitu. Navíc nepotřebuje velký

prostor. Vejde se i do malých kuchyní a díky řadě variant sestavení umožňuje

perfektní průběh celého mycího procesu.
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Výkon podle potřeby

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Vás přesvědčí

svým výkonným mycím systémem a optimálně se přizpůsobí dané situaci

při mytí.

+ Výkonný mycí systém

Perfektně sladěná kombinace silného čerpadla, pěti mycích ramen nahoře,

tří dole, optimální distribuce vody a celoplošného rozmístění trysek umožňu-

je ty nejlepší výsledky mytí.

+ Optimální rychlost

Díky dvěma rychlostem posuvu (standardní a rychlý program) se myčka 

STR 110 přizpůsobí různému množství nádobí a stupni jeho znečištění.

Rychlý program se používá, pokud je třeba reagovat na provozní špičku

nebo odstraňovat jen lehké znečištění. Zároveň se šetří čas a náklady.

+ Šetrné mytí sklenic

Díky možnosti snížení oplachové teploty na 65 °C se výrazně zvyšuje život-

nost sklenic. A to při stejně dokonalém výsledku mytí.

+ Flexibilní mytí

Díky aktivaci zón řízené košem se myčka STR 110 automaticky přizpůsobuje

individuální potřebě mytí. Čerpadlo se aktivuje a čistá voda se přivádí pouze

tehdy, pokud se nádobí nachází v dané zóně. Myčka STR 110 tak trvale 

snižuje provozní náklady. Navíc se minimalizují emise hluku a par.
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* Přívodní stůl nebo výstupní válečkovou dráhu je možné individuálně
prodloužit.

Flexibilní multitalent

Díky kompaktní délce stroje stačí i při přímém

provedení jen malý prostor. Na hloubku je třeba

jen 800 mm. Tato sestava varianta umožňuje 

optimální oddělení vstupního a výstupního 

prostoru stroje. 

Díky svým kompaktním rozměrům se jednonádržová myčka s automatickým

posuvem košů STR 110 vejde i do těch nejmenších kuchyní. V kombinaci s

90° rohovým vstupem a 90°/180° výstupním rohovým dopravníkem lze opti-

málně využít malé a nepravidelné prostory. Široké spektrum možných sestav

zajišťuje flexibilitu už při plánování. Lze tak v závislosti na individuálních

okolnostech zajistit optimální proces mytí.

Myčka STR 110 v kombinaci:

– s přívodním stolem s dřezem; prostor pro dva

koše*

– s výstupní válečkovou dráhou s prostorem pro

dva koše*

+ Standardní varianta se stoly v přímém provedení
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➔

U vyobrazených příkladů se jedná o vybrané možnosti sestav. Stoly lze ve vstupním a výstupním prostoru kombinovat libovolně.

Maximální flexibilita

Tato sestava s délkou pouhých 2842 mm je ideál-

ním řešením pro kuchyně s minimálními prostoro-

vými možnostmi. Zvláště na délku se ušetří hodně

prostoru. Na malém prostoru tak myčka STR 110

umožňuje optimální mycí výkon.

Myčka STR 110 v kombinaci:

– s přívodním stolem s dřezem a rohovým 

vstupem; prostor pro čtyři koše*

– s 90° rohovým dopravníkem a výstupní 

válečkovou dráhou s prostorem pro dva koše*

+ Kompaktní sestava pro mimořádně malé kuchyňské prostory

+ Výkonná sestava s kompaktními rozměry

Třídicí stanice umožňuje maximální efektivitu

mytí a poradí si s velkým množstvím nádobí i v

provozní špičce. Navíc v kombinaci se 180° 

rohovým dopravníkem se nároky na prostor 

při mytí v myčce STR 110 udržují na minimu.

* Přívodní stoly nebo výstupní válečkové dráhy je možné 
individuální prodloužit.

Myčka STR 110 v kombinaci:

– s třídicí stanicí; přívodní stůl s dřezem a 

prostorem pro dva koše*

– s 180° rohovým dopravníkem a výstupní váleč-

kovou dráhou s prostorem pro dva koše*
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Větší výkon i úspora

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Vás přesvědčí

svou hospodárností. Je zajištěno optimální využití všech prostředků.

+ Snížené množství oplachové vody

Myčce STR 110 stačí velmi malé množství oplachové vody. Čistá voda je 

navíc využívána cíleně pouze tehdy, když se nádobí skutečně nachází v 

zóně oplachu. Redukuje se tak spotřeba vody, energie i mycích prostředků 

a snižují se provozní náklady.

+ Neustálé čištění vody v nádrži

Filtrace mycího roztoku Mediamat spolu s celoplošným systémem sít a sacím

sítem čerpadla permanentně zbavuje mycí roztok částic nečistot. Umožňuje

konstantně dobrý mycí výsledek, aniž by se nádrž musela znovu plnit.

Neustálá filtrace trvale snižuje spotřebu a šetří čas.

+ Vše maximálně chráněno

Komplexní ochrana skládající se ze zadního krytu, uzavřené spodní desky 

a dvoustěnných dveří zaručuje minimální úniky tepla a maximální ochranu

stroje. Stroj je navíc mimořádně tichý.

+ Spolehlivá obsluha

Přehledný displej s barevnou signalizací zabraňuje chybám při obsluze.

Mycí ramena lze jednotlivě vyjmout a síta jsou dobře přístupná.

Šetří se tak čas i náklady.

Hospodárnost a hygiena
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Hygiena bez kompromisů

Hygienický vnitřní prostor mycího stroje STR 110 nedá špíně a bakteriím

žádnou šanci. Hlavní displej navíc zajišťuje maximální kontrolu, a završuje

tak celou hygienickou koncepci.

+ Hladké povrchy beze spár

Hladká vnitřní strana dveří a hlubokotažená bezespárová zaoblená nádrž,

neumožňují usazování nečistot a bakterií.

+ Optimální přístup

Hygienická dvířka myčky STR 110 otočná o 180° mají oproti konvenčním

zvedacím posuvným dveřím jasnou výhodu: vedle hygienicky nezávadné 

vnitřní strany poskytují také maximální a ergonomický přístup do vnitřních

prostor myčky.

+ Automatické důkladné čištění

Na konci každého pracovního dne se vnitřní prostor stroje automaticky

umyje. Standardně integrované odpadní čerpadlo zajistí společně s 

vyspádovanou nádrží kompletní odčerpávání vody.

+ Kontrolovaná hygiena

Splnění hygienických požadavků se kontroluje prostřednictvím hlavního

displeje s indikací teploty v bojleru a nádrži. Při odpovídajícím vybavení

stroj zobrazuje také nedostatek mycího nebo oplachového prostředku. 

Významně tak přispívá k trvalé hygienické bezpečnosti.

 Prospekt STR 110  25.06.2007  10:58 Uhr  Seite 7



STR 110
Teoretický výkon stroje [košů/h] 70/110

Rozměry, obecně

Délka stroje [mm] 1300

Hloubka stroje [mm] 800

Výška stroje [mm] 1420

Průchozí šířka [mm] 510

Průchozí výška max. [mm] 460

Mycí zóna

Výkon čerpadla [kW] 1,7

Teplota v nádrži [°C] 60

Zóna oplachu

Spotřeba oplachové vody za hodinu* [l/h] 260

Teplota v bojleru [°C] 85

Volitelné vybavení

• Přídavné čerpadlo pro zvyšování tlaku vody

• Program oplachování sklenic pro jejich mimořádně šetrné mytí

• Výstupní tunel s komínkem pro cílené odvádění odpadních par ve výstupním prostoru

• Nouzový vypínač

• Ohřev stroje pomocí páry

➔ Veškeré ostatní vybavení stroje uvedené v tomto prospektu je ve standardní výbavě.

* Za ideálních podmínek

*: 850 mm volitelně **: s otevřenými dveřmi

Volitelné
vybavení

Průchozí
výška

STR 110 – všechny výhody na Vaší straně

Winterhalter Gastronom s.r.o. · Profesionální mycí systémy

Modletice 103 · 251 01 Říčany · Telefon +420 323 604 536-7 · Fax +420 323 637 326
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