
Schoongespoelde flessen. Binnen een minuut. Voor een gecertificeerde hygiënezekerheid. 
De flessenspoelkorf voor de UC-serie. Ook geschikt voor bestaande machines.

SLIMME OPLOSSING.
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3.

TECHNISCHE GEGEVENS

VEILIG SCHOON.
Water in eigen flessen. Of karaffen. Gevuld uit een waterkoeler. Steeds 
meer horecabedrijven serveren hun gasten op deze manier water – maar 
hoe krijgen ze de flessen weer schoon? Winterhalter heeft hiervoor iets 
ontwikkeld: met een flessenspoelkorf en speciale adapter verandert iedere 
vaatwasmachine uit de UC-serie in een flessenspoelmachine. Via een speciale 
sproeier wordt het water direct in de fles gespoten – daardoor voldoet de 
machine aan de gecertificeerde hygiënezekerheid volgens DIN SPEC 10534. 
Bovendien kunnen alle vaatwasmachines uit de UC-serie op elk gewenst 
moment uitgebreid worden met deze flessenspoelkorf.

VOORDELEN 
 Tot wel 6 perfecte gewassen flessen binnen 1 minuut 
 Gecertificeerde hygiënezekerheid overeenkomstig DIN SPEC 10534 
  Door het onderste wasveld te vervangen door de adapter kan de  

machine steeds weer omgebouwd worden 
Beschikbaar voor elke voorlader vaatwasmachine uit de UC-serie  
van Winterhalter

ZO EENVOUDIG IS HET 
1. Open de vaatwasmachine en verwijder het onderste wasveld. 
2. Plaats de speciale adapter op de plek van het verwijderde wasveld. 
3. Plaats nu de nieuwe flessenspoelkorf. Klaar!
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Winterhalter Gastronom Nederland B.V. | Professionele vaatwassystemen  
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Flessenspoelkorf  

 
Klein  

voor UC-S  

Groot  

voor UC-M, UC-L  

en UC-XL

Aantal flessen 6 6

B x d x h mm 400 x 400 x 200 500 x 500 x 200

Afmetingen vakken mm 93 x 93 93 x 93

Maximale fleshoogte mm 280
UC-M: 280, UC-L  

en UC-XL: 375

Artikelnummer 60 002 491 60 002 091


