WD-18CW
GOLV- & NEDSÄNKT MODELL

vagndiskmaskiner

Smarta maskiner
– för stort gods
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WD-4S

WEXIÖDISK
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Kan man förena
kvalitet, miljötänk
och ergonomi?

På Wexiödisk svarar vi ja på den frågan! Vi kallar
det eco-design och ända sedan starten 1972 har vår
filosofi varit att vi utifrån ett miljötänk ska ha kvalitet och hållbarhet i fokus. Självklart utan att göra
avkall på ergonomi och en god arbetsmiljö.
Vi arbetar utifrån en cirkulär ekonomi, där hållbar utveckling är drivkraften och kretsloppet inte är linjärt utan istället cirkulärt. Wexiödisk
utvecklar produkter av hög kvalitet och väljer varje komponent med
omsorg. Allt för att förlänga livscykeln på våra maskiner och spara på
jordens resurser. Att varje diskmaskin vi utvecklar ska vara mer resurssnål än den föregående modellen har alltid varit vår ledstjärna.

CIRKULÄR EKONOMI FÖR OSS ÄR:
Funktionell design i rostfritt stål, som ger hållbarhet och lång
livslängd.
Service sker normalt från maskinens framsida. Åtkomsten av
komponenter blir enklare och servicen går snabbare.
Vi tänker på människan! Att förbättra ergonomin genom exempelvis automatisk öppning av portarna, minskar förslitningsskador och diskprocessen förenklas avsevärt.
Minimerad vattenförbrukning. Endast 6 liter vatten används per
diskcykel.
Värmeåtervinning ECO-FLOW sparar effektivt energi och förbättrar klimatet i diskrummet.

Att arbeta med cirkulär
ekonomi har varit en del av
vårt småländska signum
sedan starten 1972.

Unik diskteknik med roterande gods samt torkning med centrifugering – ett resurssnålt sätt att torka disken.
Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya lösningar på hur man
ytterligare kan spara vatten, energi och kemikalier.
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VAGNDISKMASKIN

effektiv värmeåtervinning
eco - flow som inte kräver
någon direktanslutning till
ventilationssystemet

VAGNDISKMASKIN

diskar flera olika typer av
diskgods utan att du behöver
göra några ändringar
i inställningarna

stor kapacitet och låg
förbrukning med endast
6 liter färskvatten per
diskcykel .

spolrör i
rostfritt stål

Stort gods
enkelt rent
Vagndiskmaskinen WD-18CW har utvecklats för att möta högt ställda industriella
krav från kunder inom sjukhussektorn och catering för flygindustrin. Kraven på högsta
hygien, stor kapacitet och samtidigt låga driftskostnader resulterade i en maskin som
passar utmärkt för att diska de flesta av alla de vagnar och annat stort gods som
används inom storkök.

tydlig
display

EFFEKTIV LÖSNING PÅ LITEN YTA
WD-18CW passar till många olika sorters diskgods och
vagnar av olika fabrikat. Maskinen tar dessutom liten
plats, endast 4,5 m2 golvyta. WD-18CW har stor kapacitet och kan diska upp till 40 diskcykler per timme. Det
finns tre olika diskprogram och ett normalt program tar
endast cirka 75 sekunder. Tack vare det generösa innermåttet kan flera vagnar vanligtvis diskas samtidigt, vilket
spar ytterligare tid.
ETT BÄTTRE ARBETSKLIMAT
Jämfört med att diska vagnar manuellt, möjliggör WD18CW bättre ergonomi, minskad kontakt med kemikalier och säkerställer ett perfekt disk- och torkresultat.
Maskinen är mycket enkel att hantera och kan smidigt
skötas av en person. WD-18CW har dessutom en mycket låg ljudnivå, vilket ytterligare bidrar till en förbättrad
arbetsmiljö.

perfekt diskresultat med
rotationstekniken , diskar
de mest svåråtkomliga
hörn på godset

kort torktid
med effektiv och
energisparande
centrifugering

yteffektiv
installation , tar
endast 4,5 m 2
golvyta

DISKPROGRAM
MED CENTRIFUGERING
Program 1: Total disktid 1,2 min*
Program 2: Total disktid 1,6 min*
Program 3: Total disktid 2,0 min*
*Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

BRA FÖR BÅDE EKONOMIN OCH MILJÖN
WD-18CW har, efter många års utvecklingsarbete,
marknadens mest effektiva och energisnåla lösningar.
Jämfört med traditionella vagndiskanläggningar sparar
WD-18CW upp till 80% av energikostnaden. Maskinen
förbrukar endast 6 liter färskvatten per diskcykel. El- och
kemikalieförbrukningen är därmed mycket låg. Ytterligare
besparingar görs genom att den utgående ventilationsluften används för att värma inkommande kallvatten – en
funktion vi kallar ECO-FLOW (se sid 9).
KUNDANPASSADE LÖSNINGAR
Som standard levereras maskinen med en inredning för
varierande diskgods. Det gods som får plats innanför en
cirkel på 1600 mm diameter kan troligen diskas. Vi erbjuder även specialanpassningar för kunder vars diskgods har
andra mått.

 DISKPROGRAM

UTAN CENTRIFUGERING
Program 4: Total disktid 1,0 min*
Program 5: Total disktid 1,4 min*
Program 6: Total disktid 1,8 min*
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LVR-KLINIK

LVR-KLINIK

Maskinen möjliggör en ren och en smutsig sida.

Rent och

hygieniskt
LVR-Klinik Bonn serverar tusentals måltider varje dag.

LVR-KLINIK, BONN
Sedan LVR-Klinik Bonn grundades 1882 har kliniken blivit, med över 1600 anställda, en av de största hälsovårdsleverantörerna i regionen och som erbjuder avancerad
medicinsk vård till flera tusen patienter.
Sjukhuset tillagar tusentals måltider och sjukhuset är i
stort behov av matvagnar som transporterar måltider till de
olika avdelningarna. Det är därför extremt viktigt ur ett hygienperspektiv att matvagnarna rengörs ordentligt mellan
de olika måltiderna. För att säkerställa detta har LVR-Klinik
Bonn nyligen investerat i tre vagndiskmaskiner från Wexiödisk som ersätter deras befintliga diskmaskiner. Herr Kleps,
kökschef på LVR-Klinik Bonn förklarar:
– Projektet att upphandla nya vagndiskmaskiner startade innan min tid på LVR-Klinik Bonn men att investera i

vagndiskmaskiner från Wexiödisk var sedan länge en självklarhet. Det tekniska teamet tillsammans med en konsult
rekommenderade denna speciella maskintyp, WD-18CW,
på grund av många fördelar såsom bland annat ergonomi
och ekonomi.
LÄTT ATT ANVÄNDA
När det gäller några av de viktigaste fördelarna med WD18CW är att den behöver endast 4,5 m2 golvyta vilket innebär att värdefullt diskutrymme utnyttjas på bästa sätt. Utöver detta kan WD-18CW placeras på ett sätt som bildar en
barriär mellan två rum, vilket skapar ett smutsigt område och
ett rent område.
WD-18CW är också mycket ergonomisk och kan enkelt
skötas av en person tack vare ett automatiskt in- och ut-

lastningssystem. När det gäller ekonomiska fördelar är WD18CW mycket vattensnål. Det går endast åt ca 6 liter vatten
per diskcykel, vilket resulterar i en mycket låg förbrukning av
el, vatten och kemikalier.
SPARAR ENERGI, PENGAR OCH ARBETSKRAFT
Utöver ovanstående fördelar har WD-18CW också en unik
spinningsteknologi – ett system som verkligen imponerade
på teamet på LVR-Klinik Bonn. Genom de dubbla fördelarna
med detta system, som inte bara säkerställer högsta hygiennivå genom att rengöra t.o.m. de svårast tillgängliga områdena på våra vagnar, utan även torkar vagnarna genom att ta
bort alla vattenrester. Och detta utan att tillföra värme.
Efter att ha blivit varse alla fördelar med modellen bestämde sig LVR-Klinik Bonn för att ta kontakt med sin lokala

Wexiödisk-återförsäljare, Rhima, något som resulterade i att
LVR-Klinik Bonn beslöt sig för att investera i tre vagndiskmaskiner WD-18CW.
– Servicen som vi har fått från Rhima hittills har varit
helt perfekt. Vi kan verkligen rekommendera både dem och
Wexiödisk-produkter. Faktum är att eftersom alla tre WD18CW har installerats av Rhima, har vi sett en dramatisk förbättring av allmän praxis för diskningen på LVR-Klinik Bonn.
Han fortsätter:
– Personalen har fått större förståelse för diskprocessen
och vi kan se ett effektivare och enklare arbetssätt. Samtliga
vagndiskmaskiner bidrar även till att LVR-Klinik Bonn sparar
energi, pengar och arbetskraft – det är en riktig fullträff.
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STYRSYSTEM

SMARTA FUNKTIONER

Vilken installation passar

ditt diskrum?

Beroende på hur ditt diskrum ser ut kan du välja mellan
olika alternativa installationer. Maskinen tar liten plats,
endast 4,5 m2 golvyta.
ENKELDÖRR ELLER GENOMMATAD MODELL
Maskinen kan levereras med en eller två dörrar beroende
på den aktuella layouten. Enkeldörrsvarianten monteras
vid trånga utrymmen där in- och utmatning sker från samma sida. När layouten tillåter att WD-18CW särskiljer ren
och oren sida monteras den med två dörrar, dvs genommatad maskin.

WD-Touch för ökad effektivitet
och färre driftstopp.

Enkel diskning

Genommatad modell, golvmontage

GOLVMONTAGE ELLER NEDSÄNKT MONTAGE
Maskinen kan installeras på två olika sätt; stående på befintligt golv och detta ställer inga särskilda krav på byggnaden. Ramper ingår då i leveransen. Vid nyinstallationer
placeras med fördel WD-18CW nedsänkt 200 mm i en
golvgrop, så att in- och utmatning ligger i nivå med byggnadens golv. Detta ger den bästa ergonomiska lösningen,
då vissa matdistributionsvagnar kan vara tunga.
Enkeldörr, nedsänkt montage

med nytt styrsystem, WD-touch

Nu presenterar Wexiödisk ett helt nytt styrsystem som gör diskningen ännu enklare,
snabbare och framförallt – mycket tydligare. WD-touch implementeras i alla nyproducerade WD-18CW.
Det nya styrsystemet har en tydlig touchdisplay och ett
enkelt gränssnitt som påminner mycket om det som
finns i dagens smartphones. Ikonerna är enkla att förstå
och det är lätt att navigera mellan de olika funktionerna.
Med hjälp av det nya systemet är tanken att tiden som
tidigare lades på uppgifter som reparationer, städning
och service ska kunna minskas. Maskinen är därför utrustad med en speciell larmfunktion som meddelar när
de olika uppgifterna behöver genomföras. Displayen
visar då en tydlig guide som gör att diskaren själv kan
utföra proceduren på egen hand. En annan uppskattad
funktion är att diskaren tydligt kan se hur lång tid det är

kvar på diskprogrammet. På så sätt blir det lättare att
disponera tiden i köket på ett effektivt sätt.
ANPASSAT EFTER ANVÄNDAREN
Arbetet med att ta fram ett nytt styrsystem har pågått
under flera års tid. Under processen har Wexiödisk haft
en återkommande dialog med både kunder och återförsäljare. Med hjälp av olika workshops har man tillsammans funderat kring förbättringar. Att lyssna på de som
använder maskinerna varje dag, har varit otroligt värdefullt i arbetsprocessen.

		

Återvinn värmen med

ECO-FLOW
I Wexiödisks vagndiskmaskin finns värmeåtervinningssystemet ECO-FLOW. En smart lösning där energin från
diskprocessen återanvänds för att värma upp sköljvattnet. Under drift används endast kallvatten som värms
upp med hjälp av ECO-FLOW. Dessutom förbättras arbetsmiljön genom att energin i den fuktiga ångan som
bildas i diskmaskinen tas om hand och maskinen behö-

ver inte direktanslutas till ventilationssystemet. Istället
för att torka diskgodset med värme används en effektiv
centrifugeringsteknik som innebär att vagnen roterar i
hög hastighet. På så sätt elimineras dessutom risken att
vatten finns kvar på dolda ställen som exempelvis bakom
handtag, dörrar eller gångjärn.

09

10

VAGNAR OCH DISKGODS

VAGNAR OCH DISKGODS

Diskar de flesta
sorters vagnar
WD-18CW passar till många olika sorters diskgods och
vagnar av olika fabrikat. Det går utmärkt att diska skrymmande gods som t.ex. matdistributionsvagnar, stickvagnar, dispenservagnar, rackvagnar, transportvagnar samt
olika sorters grovdiskgods. Notera att vagnar och annat

STICKVAGNAR

TRANSPORTVAGNAR

TRANSPORTVAGNAR

gods på hjul ej behöver låsas fast. Tack vare rotationen
kommer de att pressas fast mot insidan av den roterande
buren. Det räcker alltså att bara rulla in godset, stänga
dörren, starta diskningen!

MATTRANSPORTVAGNAR

BORDSVAGN

RACKVAGN

ANNAT GODS
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