washers

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
GLASS WASHERS

GW 35 - GW 40

Η νέα σειρά πλυντηρίων BELOGIA για ποτήρια, φλιτζάνια και ποτήρια μπύρας ή κρασιού
είναι η καλύτερη επιλογή για μικρά καφέ και
αναψυκτήρια, για snack bars και wine bars.
Τα πλυντήρια Belogia , GW 35, GW 40, με ηλεκτρομηχανική λειτουργία, διακρίνονται για την
συνεχή και σταθερά υψηλή τους απόδοση, για
την ευκολία στην χρήση και τον καθαρισμό,
την οικονομία στην κατανάλωση νερού και
ενέργειας καθώς και την λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Επίσης , είναι εφοδιασμένα με συγκολλημένη
δεξαμενή νερού και υδραυλική αντλία στεγνωτικού λιπαντικού.

The new line of Belogia glass, mug and beer or
wine glasses is the best choice for small coffee
shops, snack/wine bars and refectories.
Belogia electromechanical models, GW35 and
GW40 with distinguished for their constant
high performance, the ease of use and maintenance, low energy and water consumption as
well as for their operation within the hygiene
and safety regulations. Moreover they are
equipped with welded water tank and hydraulic rinse aid dispenser.

GW 35

GW 40

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Καλάθι
Rack

‘Ανοιγμα πόρτας
Door height

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Διάρκεια κύκλου πλυσίματος
Wash cycle

GW 35

400x475x650mm

350x350mm

290mm

230 V / 3400 W

120 sec

GW 40

435x530x670mm

400x400mm

295mm

230 V / 3500 W

120 sec

GDW 40 up E

435x530x700mm

400x400mm

325mm

230 V / 3500 W

120 sec
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ
GLASS - DISH WASHERS

GDW 40 up E

Τα ηλεκτρονικά πλυντήρια ποτηριών πιάτων
GDW 40 up E, έχουν επάνω βραχίονα πλύσης,
ο οποίος δίνει την δυνατότητα πλυσίματος
των πιάτων γρήγορα και αποτελεσματικά, ενώ
το ειδικό προφίλ θερμοκρασίας εμποδίζει την
θερμική καταπόνηση του γυαλιού προστατεύοντας τα σερβίτσια σας από ρωγμές και χαράξεις.
Η ηλεκτρονική του λειτουργία διευκολύνει και
τυποποιεί την διαδικασία πλύσης. Μέσω της
φωτιζόμενης οθόνης LED, δίνει πληροφορίες
για την εξέλιξη της λειτουργιάς του, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό των κύκλων
πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί. Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει άμεση πληροφόρηση στον χρήστη σχετικά με την
πρόοδο του κύκλου πλυσίματος.

Electronic glass and dish washers GDW 40 UP
E have an upper spray arm that allows them
to wash plates quickly and efficiently, while
its specialized temperature operating settings
prevents glass thermal degradation protecting
your dinnerware from cracks and nicks.
The electronic operation standardizes the
washing procedure. Alphanumeric LED display
indicates the program selected, washing and
rinsing temperature and the washing cycles
performed. The variable color bar provides the
user with immediate information on the wash
cycle progress.

GW 40 up E

Δεξαμενή
Tank

Αντίσταση δεξαμενής
Tank element

Αντίσταση βραστήρα
Boiler resistance

Κατανάλωση νερού / Κύκλο
Water consumption / Cycle

Ύψος ποτηριού / Πιάτου
Glass / Plate Height

Amp

9 Lt

600 W

2600 W

2 Lt

25cm / -

16

11 Lt

600 W

2600 W

2 Lt

25cm / -

16

11 Lt

600 W

2600 W

2 Lt

28,5cm / 29cm

16
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ
GLASS - DISH WASHERS

GDW 50

Τα πλυντήρια πιάτων GDW 50, με ηλεκτρομηχανική λειτουργία, διαθέτουν δυο κύκλους
πλυσίματος, έναν σύντομο διάρκειας 1,5 λεπτού για ελαφρώς λερωμένα πιάτα και ποτήρια και έναν κανονικό διάρκειας 2,5 λεπτών.
Είναι εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή
νερού, και υδραυλική αντλία στεγνωτικού και
λιπαντικού.
Το πατενταρισμένο σύστημα πλυσίματος με
αντλία διπλής εξόδου και η σύνθεση του υλικού των βραχιόνων πλύσης, μειώνουν σημαντικά την απώλεια πίεσης βελτιώνοντας έτσι,
αξιόλογα ,την απόδοση και την μείωση του θορύβου.

The GDW 50 dish washers with electronic
operation system have two washing cycles:
a short cycle of 1,5 minutes for slightly dirty
dishes and glasses and a regular cycle of 2,5
minutes. They are equipped with molded water tank, hydraulic rinse aid dispenser and electromechanical interface.
The patented washing system with double outlet pump and composite material arms drastically reduce loss of pressure with a considerable improvement in performance and noise
reduction.

GDW 50

Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Καλάθι
Rack

‘Ανοιγμα πόρτας
Door height

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Διάρκεια κύκλου πλυσίματος
Wash cycle

GDW 50

575x605x820mm

500x500mm

365mm

230 V / 3500 W

90 - 150 sec

GDW 50/3 E

575x605x820mm

500x500mm

365mm

400 V / 5400 W

90 - 150 sec
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ - ΠΙΑΤΩΝ
GLASS - DISH WASHERS

GDW 50/3 E

Τα ηλεκτρονικά πλυντήρια GDW 50/3 E είναι
εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή νερού
και οδηγούς καλαθιών και με περισταλτική
αντλία που ρυθμίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Μέσω της φωτιζόμενης αλφαριθμητικής
οθόνης δίνουν στον χρήστη πληροφορίες για
την εξέλιξη της λειτουργιάς τους, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό των κύκλων
πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί. Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο του κύκλου
πλυσίματος.

The GDW50/ 3 E, electronic washers, are
equipped with molded tank, rack guides, peristaLtic rinse aid dispenser adjustable through
the electronic control panel. Through the illuminated alphanumeric display, it provides the
user information on the progress of the washing cycle, the washing temperature, the number of washing cycles have been completed.
The progress bar indicates in real time the
progress of the washing cycle.

GDW 50/3 E

Δεξαμενή
Tank

Αντίσταση δεξαμενής
Tank element

Αντίσταση βραστήρα
Boiler resistance

Κατανάλωση νερού / Κύκλο
Water consumption / Cycle

Ύψος ποτηριού / Πιάτου
Glass / Plate Height

Amp

20 Lt

2100 W

3000 W

2,8 Lt

32,5 cm / 36,5cm

16

20 Lt

2100 W

4900 W

2,8 Lt

32,5 cm / 36,5cm

16
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ
HOOD DISH WASHERS

HOOD GDH 100

Η σειρά πλυντηρίων πιάτων BELOGIA GDH
100 με καλύπτρα, διευκολύνει την διαχείριση
στο πλύσιμο μεγάλου όγκου πιάτων, ποτηριών
και δίσκων Gastronorm και Euronorm. Είναι κατάλληλα για μεγάλα μπαρ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης, για κουζίνες εστιατορίων
και ξενοδοχείων. Είναι κατασκευασμένα με
υψηλά στάνταρτ ποιότητας και λειτουργούν
ηλεκτρομηχανικά. Επιπλέον, είναι εφοδιασμένα με πρεσαριστή δεξαμενή νερού, υδραυλική
αντλία στεγνωτικού και λαμπριντικού.

The BELOGIA GDH 100 hooded washers range
makes the management of high volume in
washing dishes, glasses and trays easier. They
are suitable for big bars and clubs, restaurants
and Hotels. They are manufactured equipped
with molded tank, rack guides, peristaLtic rinse
aid dispenser adjustable through the electronic control panel. They are manufactured under
high quality standards and are equipped with
molded water tank, hydraulic rinse aid dispenser.

HOOD GDH 100
Μοντέλο
Model

Διαστάσεις
Dimensions

Καλάθι
Rack

‘Ανοιγμα πόρτας
Door height

Τάση / Ισχύς
VoLtage / Watt

Διάρκεια κύκλου πλυσίματος
Wash cycle

HOOD GDH 100

705x735x1909mm

500x500mm

400mm

400 V / 8500 W

90 - 150 sec

HOOD GDH 110 E

705x735x1909mm

500x500mm

400mm

400 V / 9100 W

90 - 150 sec
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ
HOOD DISH WASHERS

HOOD GDH 110 Ε

Ένα ακόμα μοντέλο που είναι σχεδιασμένο
για να καλύψει μεγάλες ανάγκες σε πλύσιμο,
πιάτων, ποτηριών και δίσκων, των χώρων μαζικής εστίασης. Έχουν τα ίδια τεχνικά στοιχεία
με το HOOD GDΗ 100 αλλά με ηλεκτρονικό
τρόπο λειτουργίας. Έτσι μέσω της φωτιζόμενης αλφαριθμητικής οθόνης δίνει στον χρήστη
πληροφορίες για την εξέλιξη της λειτουργιάς
του, την θερμοκρασία πλυσίματος, τον αριθμό
των κύκλων πλύσης που έχουν ολοκληρωθεί.
Η μπάρα ένδειξης προόδου της πλύσης δίνει
άμεση πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο
του κύκλου πλυσίματος.

Another hood model which is designed to cover the high volume needs of catering facilities
in dish, glass and tray washing. They share the
same characteristics with the HOOD GDH 100
model, but with an electronic controlled operation. Through the illuminated alphanumeric
display, it provides the user information on the
progress of the washing cycle, the washing
temperature, the number of washing cycles
have been completed. The progress bar indicates in real time the progress of the washing
cycle.

HOOD GDH 110 Ε
Δεξαμενή
Tank

Αντίσταση δεξαμενής
Tank element

Αντίσταση βραστήρα
Boiler resistance

Κατανάλωση νερού / Κύκλο
Water consumption / Cycle

Ύψος ποτηριού / Πιάτου
Glass / Plate Height

Amp

15 Lt

2100 W

8000 W

2,8 Lt

39 cm / 40cm

16

20 Lt

3000 W

8000 W

2,8 Lt

39 cm / 40cm

16
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Imported by Eurogat S.A. - www.eurogat.eu

www.belogia.com
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