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Pure performance by Granuldisk®

Lean Wash Center

®

X2

Uniwersalne rozwiązanie do
mycia naczyń kuchennych

Przygotuj, ugotuj, podaj – umyj!
X2 Lean Wash Center® zmywa wszystkie brudne naczynia do przygotowania, gotowania i podawania w jednym smukłym rozwiązaniu, dzięki czemu Twoja praca jest
płynna, wydajna i opłacalna.

Najwyższa wydajność
X2 Lean Wash Center® to wszechstronne rozwiązanie, które myje
brudne garnki, patelnie, rondle I inne przybory kuchenne równie
łatwo jak talerze, kubki, tace do serwowania, sztućce i szklanki.
+ Szybkie uruchamianie i napełnianie – minimalny czas
oczekiwania.
+ Technologia podwójnego mycia - pompy wysokiego i niskiego
ciśnienia, oddzielne ramiona myjące oraz specjalne kosze na
przybory kuchenne.
+ Wymagane minimalne wstępne skrobanie i szorowanie.
Cykle szybkiego mycia od 1 do 6 minut.

Mniejszy koszt, większy zysk
Marnuj mniej, tnij koszty i osiągaj większe zyski!
+ Minimalne mycie wstępne – koniec z
odkręconym kranem przez cały dzień.
Oszczędzaj wodę, energię, środki chemiczne
i czas pracy.
+ Niskie zużycie- tylko 2 L wody oraz 0,171 kWh
na program zmywania. Tryb automatycznego oszczędzania energii.
+ Zoptymalizowane koszty konserwacjinatychmiastowy dostęp do dokumentacji
technicznej, instrukcji rozwiązywania
problemów i historii konserwacji.

Podłącz I używaj
X2 Lean Wash Center® działa ze standardowymi koszami o wymiarach 500 x 500 mm.
Bezproblemowa instalacja – gotowy do
użycia w kilka minut.
+ Minimum opcji – wszystko jest wliczone.
+ Kompatybilny z większością stołów.
+ Montuj wzdłuż ściany lub w rogu.
+ Regulowany panel operacyjny na wysokości oczu
i regulowana wysokość robocza.

Dziecinnie proste
Po prostu załaduj kosz i wsuń go.
X2 Lean Wash Center® zajmie się resztą!
+ Prosta obsługa – 4 ikony do wyboru
odpowiedniego programu mycia, funkcja
automatycznego czyszczenia i dostęp do filmów
szkoleniowych online za pomocą kodu QR.
+ Kosze specjalnie zaprojektowane do
zoptymalizowanego mycia wielu różnych
przyborów kuchennych.
+ Bezdotykowa obsługa kaptura (wersja z
automatycznym podnoszeniem kaptura).

Przyszłościowy
X2 Lean Wash Center® jest przygotowany na
Przemysł 4.0. Połącz i monitoruj jedną lub wiele
jednostek za pośrednictwem aplikacji i zapewnij
identyfikowalność I zgodność z HACCP od
pierwszego dnia.
+ Zbieranie danych HACCP i wydajności w czasie
rzeczywistym w celu zapewnienia zgodności z
HACCP oraz optymalizacji zużycia i konserwacji.
+ Aplikacja Lean Wash Center® umożliwiająca
zdalny dostęp – pobierz bezpłatnie z Google
Play lub AppStore.

Maksymalna wszechstronność

Przyjazny dla użytkownika interfejs
X2 Lean Wash Center® jest intuicyjny w obsłudze i komunikuje się poprzez ikony i infografiki,
co eliminuje bariery językowe.

efektywność

Ręczna lub automatyczna
obsługa kaptura
Wybierz pomiędzy ręcznym lub
automatycznym podnoszeniem
kaptura.

EcoExchanger®
Opcjonalny wydajny system odzysku ciepła z zespołem redukcji i
skraplania pary.

Wszystko w zestawie
Tylna osłona, kaptur z podwójną warstwą izolacji cieplnej i
akustycznej, pompa odpływowo-tłocząca z odpływem wody
do 800 mm, wbudowany dozownik detergentu w płynie i
nabłyszczacza z pompą perystaltyczną. Nie ponosisz żadnych
ukrytych kosztów.

SIMpel™
Kod QR z dostępem online do filmów
szkoleniowych dla operatorów, historii serwisowania i poradników dotyczących rozwiązywania problemów.

Ergonomia
Panel operacyjny na wysokości wzroku i w
zasięgu ręki. Zainstaluj po lewej lub prawej
stronie, w zależności od preferencji.

Doskonałe rezultaty zmywania
Wydajny system dwupompowy z automatyczną aktywacją
odpowiedniego trybu mycia.
Załaduj garnki, patelnie i inne przybory kuchenne do specjalnie
zaprojektowanych koszy ze stali nierdzewnej, aby aktywować
pompę wysokociśnieniową i ograniczyć mycie wstępne do
minimum.
Załaduj talerze, kubki, widelce, noże i inne naczynia w standardzie. Kosz do zmywarki o wymiarach 500 x 500 mm do aktywacji
trybu zmywania.

2L

wody/cykl

4 stoły, nieskończona liczba możliwości
Utwórz własną, optymalną konfigurację łącząc system
X2 Lean Wash Center® z inteligentnymi odwracalnymi stołami
firmy Granuldisk. W każdej chwili możesz dostosować i zmienić
konfigurację.

Umiejscowienie
System X2 Lean Wash Center® można umieścić
wzdłuż ściany lub w narożniku. Dzięki opracowanej
przez Granuldisk® innowacyjnej technologii
odwracalnych stołów możliwa jest dowolna
konfiguracja.

Dozownik środka myjącego
i nabłyszczacza
System X2 Lean Wash Center® jest
przygotowany do instalacji czujnika
dozowania detergentu stałego i w płynie.

Personalizacja użytkowania
Spersonalizuj temperatury, wysokość roboczą,
umiejscowienie panelu sterowania, dozowanie
środków chemicznych, połączenie stołów... System
X2 Lean Wash Center® został skonstruowany tak, aby
umożliwiał pełną personalizację w dowolnym czasie.

(DIN 10534)

Niskie zużycie, wysoka wydajność
Niskie natężenie prądu - zainstaluj w
dowolnym miejscu, bez ograniczeń.
Uruchomienie w 9 minut, wymiana
wody w zaledwie 5 minut. Niskie zużycie
wody - 2 L na program.
Bezdotykowa obsługa
Mechanizm nożny do bezdotykowego i nie wymagającego użycia
rąk systemu jest standardem w
wersji z automatycznym podnoszeniem kaptura.

Połączona zgodność z HACCP
Opcjonalna funkcja Wi-Fi umożliwia podłączenie dowolnego
urządzenia w celu zbierania, edytowania i monitorowania
informacji takich jak dane HACCP, zużycie środków
chemicznych i wiele innych.
Aplikację Lean Wash Center można zainstalować na smartfonie,
tablecie lub laptopie. Dostępne w App Store i Google Play.

Odwracalne stoły
Inteligentna szwedzka konstrukcja umożliwia dowolną
konfigurację stołu. Połącz system X2 Lean Wash Center®
z łatwymi w montażu stołami i stwórz inteligentne,
bezpieczne i dobrze przemyślane miejsce pracy.
Pełna odwracalność
Instaluj z prawej strony, z lewej lub z przodu! Te inteligentne
stoły mi są w pełni odwracalne i można łatwo zmienić ich
konfigurację w dowolnym czasie. Przestrzeń pod umożliwia
przechowywanie koszy do mycia, montaż podladowej
zmywarki naczyń szklanych lub zmiękczacza do wody. Oto
inteligentna szwedzka konstrukcja!

Możliwość dostosowania pojemności do bankietów
Poniedziałek: 100 posiłków, Sobota: 400. Łącząc ze
sobą dwa systemy X2 Lean Wash Center za pomocą
stołu mostkowego możesz czerpać korzyści z
rozwiązania o wysokiej wydajności, porównywalnej z
wydajnością zmywarki tunelowej. Myj do 936 talerzy
obiadowych i 468 tac do serwowania na godzinę.
Poza godzinami szczytu lub w spokojne dni używaj
tylko jednego systemu X2 Lean Wash Center i
oszczędzaj wodę, energię i pieniądze.

Nieskończona liczba możliwości
Koncepcja obejmuje różne stoły które można łączyć i
rozbudowywać w nieskończoność, aby stworzyć Twoje
doskonałe stanowisko do mycia.
Doskonałe dopasowanie
Wysokość robocza doskonale pokrywa się z systemem
X2 Lean Wash Center, a strefa przesuwna zapewnia łatwą
obsługę przyborów kuchennych i koszy do mycia naczyń.

Unikalne kosze do mycia dowolnych Nieelektryczny zmiękczacz
akcesoriów do przygotowywania,
do ciepłej i zimnej wody
gotowania i serwowania
Odwracalny kosz do mycia - opcjonalny
Pojemność w trybie mycia naczyń:
9 tac do podawania GN 1/1 • 18 tac do
podawania GN 1/2 o maks. głębokości
20 mm.
Pojemność w trybie mycia naczyń
kuchennych: 18 rusztów GN 1/1 • 9 pokrywek lub desek do krojenia GN 1/1 o maks.
głębokości 20 mm • 2 blachy do ciasta
lub deski do krojenia o wymiarach
600/400/20 mm.

Zarejestrowany wzór

Kosz do mycia naczyń kuchennych
1 w standardowym zakresie dostawy
Pojemność kosza na naczynia kuchenne:
garnki maks. Ø 450 wys. 380 mm lub
mniejsze • 1 GN 1/1 głębokość 200 mm lub
mniejsze • 2 GN 1/1 lub 4 GN 1/2 głębokość
65 mm.

Twarda woda powoduje osadzanie się kamienia
na elementach grzejnych urządzeń elektrycznych i
prowadzi zarówno do nadmiernego zużycia energii
elektrycznej, jak i zwiększonych kosztów utrzymania.
Osadzanie się kamienia wpłynie znacząco na Twoją
produktywność, X2 Lean Wash Center® będzie
narażony na utratę wydajności, a w najgorszym
przypadku awarię.
Z tym innowacyjnym i kompaktowym nieelektrycznym
zmiękczaczem wody nie
musisz się już martwić.
Wystarczy podłączyć do
wlotu wody o temperaturze
2–65°C.
Łatwe utrzymanie
8 kg soli. Sprawdzaj poziom
co tydzień, a w razie
potrzeby uzupełniaj.

Specyfikacja i dane techniczne
Wydajność
Czas rozruchu (napełnianie i podgrzewanie)

9 min. (dopływ wody 55 °C)

Wymiana wody (opróżnianie, napełnianie, podgrzewanie)

5 min. (dopływ wody 55 °C)

Zużycie na program mycia

Woda: 2 l • Prąd: 0,171 kWh

Programy mycia (automatyczna aktywacja)

Tryb wysokiego ciśnienia do naczyń kuchennych lub tryb niskiego ciśnienia do naczyń i szkła.

Programy mycia

Naczynia kuchenne 3 min • Karbonizowane naczynia kuchenne 6 min • Szkło 1 min • Naczynia i sztućce 2 min

Pojemność kosza na naczynia kuchenne

Garnki maks. Ø 450 H 380 mm lub mniejsze • 1 GN 1/1 głębokość 200 mm lub mniejsze • 2 GN 1/1 lub 4 GN 1/2
głębokość 65 mm

Pojemność odwracalnego kosza do mycia

18 rusztów GN 1/1 • 9 pokrywek lub desek do krojenia GN 1/1 lub 18 pokrywek lub desek do krojenia GN 1/2 o maks.
głębokości 20 mm • 2 blachy do ciasta lub deski do krojenia o wymiarach 600/40/20 mm • 9 tac do serwowania
9 GN 1/1 lub 12 tac do serwowania GN 1/2 o maks. głębokości 20 mm

Pojemność kosza na naczynia

18 talerzy obiadowych • 12 talerzy do zup maks. Ø 240 mm

Pojemność kosza na szkło

25 szklanek Ø 90 mm • 25 kubków Ø 90 mm

Wyposażenie standardowe
Wersja z ręcznym podnoszeniem kaptura

Ergonomiczny uchwyt ze stali nierdzewnej

Wersja z automatycznym podnoszeniem kaptura

Obsługuj kaptur za pomocą stopy, bez użycia rąk • mechanizm lub panel sterowania • Możliwe sterowanie ręczne

Panel operacyjny

Prawa lub lewa strona – L 430 mm • Na wysokości wzroku i w zasięgu ręki • Wodoodporny wyświetlacz TFT
• Symbole programów zmywania

Załadunek

Kosz standardowy 500 x 500 mm • Wysokość użytkowa 405 mm • Wysokość robocza: 860-910 mm

Konstrukcja

Stal nierdzewna • IPX5 • Tylna płyta pokrywy • Dwuwarstwowy kaptur z izolacją termiczną i akustyczną • Opróżnij i
podnieś pompę na wysokość 800 mm

SIMpel™

Unikalny kod QR zapewniający dostęp online do filmów szkoleniowych dla operatorów, historii serwisowania i
przewodników rozwiązywania problemów.

Wifi

Umożliwia: Zbieranie danych HACCP • Kontrola parametrów mycia • Zdalny dostęp do wykrywania wadliwych
komponentów • Aplikacja Lean Wash Center jest dostępna w Google Play i AppStore.

Dodatkowe funkcje

Program AutoClean • Tryb oszczędzania energii, jeśli nie jest używany przez 20 minut • Wyłącznik czasowy

Dozownik środków chemicznych

Dozownik płynnego detergentu i nabłyszczacza z pompą perystaltyczną • Węże ssące • Przygotowany do montażu czujnika dozowania detergentu

Zbiornik myjący

Wytłaczany zbiornik o pojemności 30 l • grzałka 8 kW • 4 filtry

Zbiornik płuczący

Zbiornik o pojemności 12 l • grzałka 8 kW

Technologia mycia naczyń kuchennych

2 oscylacyjne ramiona myjące ze stali nierdzewnej napędzane silnikiem • Zdejmowane bez użycia narzędzi •
Dysze ze stali nierdzewnej • Pompa wysokociśnieniowa: 1,5 kW

Technologia mycia naczyń i szkła

2 obrotowe ramiona myjące ze stali nierdzewnej napędzane ciśnieniem wody • Zdejmowane bez użycia narzędzi • Drukowane dysze • Pompa niskociśnieniowa: 1,1 kW

Technologia płukania

2 ramiona płuczące ze stali nierdzewnej • Zdejmowane bez użycia narzędzi • Drukowane dysze • Pompa płucząca: 0,18 kW

Temperatura wody myjącej

Ustawienia fabryczne: 60 °C • Możliwość regulacji od 35 °C do 65 °C

Temperatura wody płuczącej

Ustawienia fabryczne: 85 °C • Możliwość regulacji od 65 °C do 85 °C

Zestaw startowy

Kosz do mycia naczyń kuchennych • Kosz z polipropylenu do mycia naczyń • Kosz z polipropylenu do mycia szkła z dużą siatką

Zestaw montażowy

Wąż dopływowy 3/4” żeński • Wąż odpływowy Ø 28 mm • 2 m. kabel elektryczny

Opcje montowane fabrycznie
EcoExchanger®*

Odzysk ciepła z kondensacją spalin • Funkcja samoczyszczenia • Dopływ wody 10°C/25°C • Wydłuża cykl prania o 30 s.

Instalacja I zgodność
Wymiary* i masa

Ręczne podnoszenie kaptura: wys. 1950 mm x szer. 655 + 100 mm rączka x gł. 745+95 mm rączka • Masa brutto/
netto: 178/138 kg
Automatyczne podnoszenie kaptura: wys. 1950 mm x szer. 655 + 100 rączka mm x gł. 785+95 mm rączka • Masa
netto/brutto: 190/150 kg

Zasilanie elektryczne – standardowe

380V/400V/415V / 3N~ / 50 Hz • 16 A / 10 kW

Zasilanie elektryczne – opcjonalne

230V / 3N~ / 50 Hz • 32 A / 10 kW

Dopływ wody**

55 °C/60 °C • 2–5 barów • < 4°dH (7°fH) – 70 PPM • 3/4” żeński

Odpływ

Ø 28 mm • 65 °C • Ø 50 L/min.

Rozpraszanie ciepła

Ogółem: 5,8 kW – Jawne 2,1 kW – Utajone: 3,6 kW - VDI 2052: 600 m3/h

Rozpraszanie ciepła z EcoExchanger®

Ogółem: 4.9 kW – Jawne: 2,1 kW – Utajone 2,8 kW - VDI 2052: 450 m3/h

Poziom dźwięku (ISO 11203)

< 64 dB(A)

Zgodność z normami i certyfikatami

CE - DIN 10534*** - GS - EN 1717 - RoHS - WEEE

* Opcjonalny EcoExchanger® zwiększa wymiary do wys. 2125 mm x szer. 655 + 100 mm uchwytu x gł. 785 + 95 mm uchwytu. ** W przypadku dopływu zimnej wody wydłuża się
czas trwania programów uruchamiania, wymiany wody i prania. *** Ustawienia fabryczne.
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Pozwól nam
pomóc Ci
zbudować silny
biznes!
Jakie korzyści przyniesie Ci
X2 Lean Wash Center®?
Uzyskaj szczegółową analizę biznesową
w 2 minuty i odkryj potencjalne
oszczędności, obliczone na podstawie
Twoich unikalnych parametrów.

Idealna baza do mądrej decyzji!
Zarejestruj się, aby otrzymać
bezpłatną wersję testową na
granuldisk.com

Elastyczne
finansowanie
Bądź właścicielem swojego
produktu lub podpisz umowę
Save per Use, aby uzyskać
bezproblemowe i ekonomiczne
rozwiązanie we współpracy z
lokalnym partnerem Granuldisk®.
Opłata miesięczna obejmuje
instalację, serwis I konserwację.

24-miesięczna
gwarancja
X2 Lean Wash Center® jest
objęty umowną gwarancją na
24 miesiące.
* Gwarancja jest ważna tylko wtedy,
gdy coroczna konserwacja została
przeprowadzona przez autoryzowanego
partnera serwisowego Granuldisk®.

Autoryzowany partner

O Granuldisk
Firma Granuldisk została założona w 1987 roku w Malmö w Szwecji
i od tego czasu rewolucjonizuje komercyjne mycie naczyń , łącząc
najwyższej jakości inżynierię z pasją do zrównoważonego rozwoju, aby
zapewnić doskonały efekt zmywania w ciągu zaledwie kilku minut, bez
konieczności wstępnego mycia ręcznego.
Granuldisk jest zgodny z normami ISO w zakresie ochrony środowiska
i jakości oraz aktywnie działa w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

