
GS 63
0

De kleinste vaat- en gereedschappenwasmachine ter wereld 

KLEIN MAAR KRACHTIG. 
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Neemt nauwelijks ruimte in de keuken in maar is daarentegen erg krachtig. 
Ook sterk vervuilde gereedschappen worden met water onder hoge druk 
hygiënisch schoon. Wat er ook in gaat: presenteerschalen, GN-bakken,  
Euronorm-kratten, dienbladen en filters. De GS 630 doet het. In bakkerijen 
en slagerijen, in gastronomie en catering.

PERFECTE REINHEID EN HYGIËNE  
Waar gereedschappen worden gebruikt hebben reinheid en hygiëne de 
hoogste prioriteit. In de GS 630 werkt een reverserend wassysteem met 
wasarmen boven en onder. Door de snelle, draaiende beweging worden een 
maximale oppervlaktedekking en mechanische effectiviteit gerealiseerd.  
Dat zorgt ook bij sterke vervuiling voor perfecte wasresultaten.  
 
GEBRUIKSVRIENDELIJK  
Met het korte, standaard en intensieve programma kan de wasbeurt  
eenvoudig en snel op de vervuilingsgraad worden aangepast. Heel  
eenvoudig: de startknop met eenknopsbediening, taalonafhankelijk en  
met kleurcodes. De temperaturen van tank en boiler en de niveaus van 
reinigings- en naglansmiddel zijn gemakkelijk op het display af te lezen.  
De vergrendelpositie voor de deur zorgt er aan het einde van de werkdag 
voor dat het interieur van de machine wordt geventileerd. Perfect! 
 
HOOGWAARDIG EN DUURZAAM  
Materialen en afwerking van de hoogste kwaliteit, een automatisch 
zelfreinigingsprogramma en gemakkelijk uitneembare componenten voor 
handmatige reiniging: de GS 630 is ontworpen voor een lange levensduur. 
Ook weer typisch Winterhalter. 
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KLEIN MAAR KRACHTIG

TECHNISCHE GEGEVENS

*1  Afhankelijk van de omstandigheden bij de klant (watertoevoertemperatuur / stroomaansluiting) 

kunnen de aangegeven waarden lager uitvallen.

*2  Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van de plaatselijke 

omstandigheden. 

*3 Optionele temperatuuromschakeling. 

*4 Het werkelijke vermogen varieert afhankelijk van de netspanning.

Algemene gegevens GS 630

Tankinhoud l 25

Korfafmetingen mm 600 x 465

Invoerhoogte  

- zonder korf 

- met korf

 

mm

 

410  

400

Instapbreedte mm 650

Waspomp kW 1,5

Ruis dB(A) < 70

Waterdichtheid IPX5

Gewicht netto / bruto kg 105 / 120

Max. watertoevoertemperatuur °C 60

Benodigde waterdruk 

- zonder koudwatervoorspoeling 

- met koudwatervoorspoeling

 

bar / kPA

 

1,0 – 6,0 / 100 – 600 

2,5 – 6,0 / 250 – 600

Specifieke gegevens

Theoretische capaciteit *1 korven / uur 38 / 29 / 12

Naspoelwaterhoeveelheid *2 l 4,4

Tanktemperatuur °C 60

Naspoeltemperatuur °C 85 (65) *3

Spanning Afzekering

380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz 16 A

230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz 20 A

200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz 25 A

Totale aansluitwaarde 

Tankverwarming 4,9 kW *4 / 5,3 kW *4

Boilerverwarming 4,9 kW *4 / 5,3 kW *4

Landen 

 

7,1 kW Wereldwijd

6,6 kW België

6,6 kW Japan

ELEKTRISCHE WAARDEN
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