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Hihetetlen 
hatékonyság.
A MultiWasher a Somengil által tervezett nagy teljesítményű 
ipari mosó berendezés. A legigényesebb feladatokra 
fejlesztettük, ahol a mosás minősége és sebessége, valamint a 
gép teljesítménye döntő az Ön vállalkozásának a sikere 
szempontjából.



Igen, tisztít.
A MultiWasher élenjáró technológiájának 
kivitelezésénél a mosószekrény formátumot 
választottuk a tér optimális kihasználása és a legjobb 
tisztítási eredmény elérése érdekében.



A MultiWasher egyszerűen jól néz ki. 
De nem csak jól néz ki, hanem 
elsőrangú megoldást is jelent a 
legjobb mosási eredmény 
eléréséhez. Mert a tökéletes külső ez 
esetben együtt jár a hatékonysággal.

Minden részlet és minden alkatrész 
tervezésénél és kivitelezésénél a 
funkciót tartották szem előtt.  A 
MultiWasher egyszerre ergonomikus 
és felhasználóbarát, s eközben a 
legjobb teljesítményt nyújtja. Ezt 
nevezzük mi tökéletességnek.

Egyszerűen tökéletes.



Nem csupán a fenntarthatóságról szól. 
Ez maga a fenntarthatóság.

Vizet takarít meg. 
A Multiwasher 2/3-dal kevesebb vizet 
használ, mint a hagyományos mosogatás.

Mosószert takarít meg. 
70%-kal kevesebb mosószerre van 
szüksége egy mosogatási programhoz, 
mint más mosogatógépeknek

Helyet és munkaerőt takarít meg.
Úgy tervezték, hogy a lehető legkisebb 
helyet foglalja, és közben nagyobb és jobb 
munkaterületet hozzon létre.

Pénzt takarít meg.
Okos energiafogyasztás + kisebb víz- és 
mosószer-felhasználás + kevesebb 
karbantartás = több megtakarítás.



Pakoljon bele mindent. 
Meg tudja oldani.
Mindegy, mit akar mosni, a MultiWasher megbirkózik vele. 
A bevásárlókocsitól a bevásárlókosáron át az edényekig és 
más konyhafelszerelésig, sőt tovább.
A Multiwasher® számos iparágban kiváló teljesítményt nyújt, 
meggyorsítva a munkafolyamatot és csökkentve a 
költségeket.

Néhány iparág ahol már bizonyított:
› Élelmiszer-feldolgozás (hús és hal)
› Cukrászat és sütőipar
› Tejtermékek
› Vendéglátás
› Kiskereskedelem
› Logisztika
› Zöldség- és

gyümölcsfeldolgozás
› Gyógyszeripar
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Gőz

800x680
x1980

12 Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

200 L

2035x1475
x2720

MWS300

1000x1000
x1980

16 Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

340 L

2425x1865
x2720

MWS500

1200x1200
x1980

16 Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

500 L

2755x2195
x2740

MWS700

Elektromos 

800x680
x1980

33 Kw

220 V/380 V/400 V
3F+N+T/50/60 Hz

200 L

2035x1475
x2720

MWS300

1000x1000
x1980

37 Kw

220 V/380 V/400 V
3F+N+T/50/60 Hz

340 L

2425x1865
x2720

MWS500

Méretek
(belső) D/E/F

Méretek
(külső) A/B/C

Teljesítmény

Feszültség

Tartály
befogadóképessége

Méretek
(belső) D/E/F

Méretek
(külső) A/B/C

Teljesítmény

Feszültség

Tartály
befogadóképessége

1200x1200
x1980

47.5 Kw

220 V/380 V/400 V
3F+N+T/50/60 Hz

500 L

2755x2195
x2740

MWS700

A kocsikat kifejezetten az Ön igényeinek 
megfelelően tervezzük meg.



Ha ők használják, Ön miért nem?

2 000 gépünk működik több mint 20 országban.
Igen, ők elégedett vásárlóink, mert a legjobb eredményeket kapják MultiWasher berendezéseiktől. 

Mérnökeink szakértelmét konzultatív értékesítési megközelítéssel párosítjuk, ami a folyamat minden 
szakaszában segíti Önt - a telepítéstől a jövőbeni karbantartásokig.
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