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INFORMACJE PODSTAWOWE

Liczy się czas
Wysoka wydajność zmywarki kapturowej Stalgast oznacza, że jest ona w stanie umyć i wyparzyć nawet 
do 40 koszy w ciągu jednej godziny. Ergonomiczna budowa zmywarki, razem ze stołami załadowczym 
i wyładowczym, gwarantuje szybszą i łatwiejszą jej obsługę. Można w niej myć naczynia o wysokości nawet 
do 415 mm (także pojemniki GN 1/1). Wszystko po to, by oszczędzić czas i siły pracowników, którzy mogą 
poświęcić go na inne, istotniejsze zajęcia.

Higiena przede wszystkim
Zmywarki kapturowe Stalgast wyposażone zostały w funkcję wyparzania. Dodatkowo posiadają tłoczoną 
komorę na wodę o zwiększonej pojemności, a także wydajną pompę wspomagającą płukanie. W komorze 
zastosowano wyoblenia, dzięki którym łatwiej utrzymać jest czystość. Wszystko po to, by zachować 
najwyższy poziom higieny, szczególnie istotny w dzisiejszych czasach. Konstrukcja prowadnic zwiększa 
skuteczność mycia naczyń oraz zapewnia wygodne załadowywanie i rozładowywanie zmywarki.

Możesz na niej polegać
Zmywarki kapturowe Stalgast zbudowane są w przemyślany sposób, a materiały użyte do ich produkcji 
są  najwyższej jakości. Ramiona myjące, w pełni wykonane ze stali nierdzewnej oraz sprawdzone 
komponenty zwiększają niezawodność i wytrzymałość solidnej konstrukcji urządzenia. Wszystko po to, 
by przez długie lata urządzenia mogły codziennie, niezawodnie spełniać swoje zadanie.

Zmywarki przemysłowe, kapturowe firmy Stalgast w całości produkowane są 
w Polsce. To profesjonalne urządzenia gastronomiczne z funkcją wyparzania 
o wysokiej wydajności. Są przeznaczone do użytku we wszelkiego rodzaju 
lokalach gastronomicznych, hotelach, jednostkach budżetowych, czy 
miejscach zbiorowego żywienia. Charakterystyczną cechą tych zmywarek 
jest ruchoma komora, której uniesienie pozwala na wsunięcie kosza do strefy 
myjącej ze stołu załadowczego.



stalgast.com 3

Dążymy do perfekcji
Nieustannie pracujemy nad coraz lepszymi wersjami naszych produktów 
wprowadzając innowacje technologiczne. Sprawdź, dlaczego warto wybrać 
najnowsze modele zmywarek kapturowych Stalgast.

 Efektywność
Zadbaliśmy, by najważniejsze zadanie każdej zmywarki, skuteczność mycia, było wykonane 
na najwyższym poziomie.

 Higiena
Zaprojektowaliśmy wszystkie komponenty tak, by spełnić wysokie standardy higieniczne.

 Trwałość
Wykorzystaliśmy solidne podzespoły i sprawdzone technologie tak, aby zapewnić najwyższy poziom 
niezawodności.

 Oszczędność
Dopracowana konstrukcja i najwyższej jakości chemia Stalgast zapewniają perfekcyjnie umyte naczynia 
przy niskich kosztach eksploatacji.

 Komfort
Skoncentrowaliśmy się na ergonomii zmywarki i łatwości obsługi tak, by użytkowanie zmywarki było 
maksymalnie wygodne.
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WYPOSAŻENIE

Kosz do szkła

Pojemnik na szztućce

Kosz do talerzy

Kosz do sztućców

Filtr powierzchniowy

Dozownik płynu 
myjącego

Dozownik płynu 
nabłyszczającego
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Nr kat. Model

803035 Zmywarka kapturowa  
ze sterowaniem elektronicznym

803036
Zmywarka kapturowa  
ze sterowaniem elektronicznym  
i pompą wspomagającą płukanie

803037

Zmywarka kapturowa  
ze sterowaniem elektronicznym,  
pompą zrzutową i pompą  
wspomagającą płukanie

Nr kat. Model

803021 Zmywarka kapturowa  
ze sterowaniem manualnym

MODELE ZMYWAREK KAPTUROWYCH



stalgast.com 6

SPECYFIKACJA I RYSUNKI TECHNICZNE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie 400 V

Moc elektryczna 10,8 kW

PARAMETRY WODNE

Zużycie wody 2,5 l/cykl

INFORMACJE OGÓLNE

Wydajność koszy na godzinę 20/h; 30/h; 40/h*

Długość cyklu pracy 180/120/90* sek.

Maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm

Szerokość - W 728 mm

Głębokość - D 816 mm

Wysokość - H 1505 mm

*dostępna tylko w modelach Power Digital

Wszystkie nowe zmywarki kapturowe Stalgast mają moc 10,8 kW.
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Wsparcie
Pasja
Współpraca
Partnerstwo 
Ekspert
Kompetencje
Bezpieczeństwo
Rozwój
Nowoczesność
Rozwiązania
Sukces

Zakupów mogą Państwo dokonać w dowolny sposób:

w Internecie:
na stronie: 

stalgast.com

za pomocą
katalogu:

telefon:
801 40 50 63*

22 517 15 75

mail:  
stalgast@stalgast.com

szczegóły pod numerem: 
801 40 50 63

u dystrybutorów:

w Salonach Partnerskich  
i Punktach Sprzedaży Stalgast

znajdź ich lokalizacje na: 
stalgast.com

Niezawodna Jakość  
w budowaniu Twojego Biznesu

stalgast.com
801 40 50 63


