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Eddig nem látott 
hatékonyság
A Multiwasher® egy nagy teljesítményű ipari mosó 
berendezés, melyet a Somengil portugál cég tervezett 
és kizárólagos magyarországi forgalmazója a 
Zericom Projekt Kft.

Kifejezetten olyan vállalkozásoknak és 
közületeknek ajánljuk, ahol kiemelkedően fontos 
a mosogatás minősége és gyorsasága, valamint 
költséghatékonysága.

A Multiwasher® képes egyidejűleg több száz 
evőeszközt, edényt, tálcát elmosni mindössze 6 perc 
alatt. Ezzel időt, energiát és költséget spórol Önnek.



Miért váltson Multiwasher® 
berendezésre?

Mert forradalmasítja a mosogatás folyamatát, 
jelentős időt és pénzt spórol meg Önnek!

Vizet takarít meg

A Multiwasher® 75%-al kevesebb 
vizet használ, mint az egyéb ipari 

mosogatási technikák. Minden 
szempontból gazdasgos döntés.

Helyet és munkaerőt takarít meg

Úgy tervezték, hogy a lehető 
legkevesebb helyet foglalja el. 

Ráadásul a gépet egy ember is 
tudja kezelni, így munkaerőt is 

megspórolhat.

Tisztítószert spórol

A Multiwasher használata 
környezetbarát, hiszen 70%-kal 

kevesebb tisztítószert használ fel a 
mosási ciklusban.

Költséghatékony

Okos energiafogyasztás, kevesebb 
víz- és mosószer-fogyasztás, 

kevesebb karbantartás. Mindez 
több megtakarítást jelent.



Pakoljon bele mindent. 
Meg tudja oldani.
Az evőeszközöktől, poharaktól és tányéroktól, a 
tálcákon és edényeken keresztül az állványokig és 
bevásárlókocsikig, a Multiwasher® bármilyen eszköz 
tisztítására alkalmas.

A Multiwasher® számos iparágban kiváló teljesítményt 
nyújt, meggyorsítva a munkafolyamatot és 
csökkentve a költségeket.

Néhány iparág ahol már bizonyított:
› Élelmiszer-feldolgozás (hús és hal)
› Cukrászda és pékség
› Tejipar
› Kereskedelem
› Vendéglátás
› Logisztika
› Gyümölcs és zöldségfeldolgozás
› Gyógyszeripar

https://www.youtube.com/watch?v=1gqDpHXYgo0


Méretek és 
teljesítmény
Minden részlet és minden alkatrész 
tervezésénél és kivitelezésénél a funkciót és 
használhatóságot tartottunk szem előtt.
A Multiwasher® minden verziója egyszerre 
ergonomikus és felhasználóbarát, s eközben 
a legjobb teljesítményt nyújtja.

Ezt nevezzük mi tökéletességnek.



Méretek (szé x mé x ma):
5100 x 985 x 2200 mm

Tápfeszültség: 
400 V, 50 Hz

Teljesítmény: 
29,45 kW

Mosogatási teljesítmény: 
2700-4080 tányér/óra

Helyettesítő termék ára: 
21.526.000.-

› Hagyományos technológia
› Korlátozott felhasználási terület

Termékjellemzők

Méretek (szé x mé x ma):
2035 x 1475 x 2720 mm

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

Teljesítmény: 
33 Kw

Mosogatási teljesítmény (szárítással): 
600-800 tányér / ciklus (6 perc)

A kompakt, kiegészítőket nem igénylő MultiWasher 
ára:
18.900.000.-

› Az ár tartalmazza a beüzemelést és szállítást
› 2 év teljeskörű garancia

MWS300 - 200L

Zárt rendszer, ezért nem 
keletkezik kívül gőz

2/3 kevesebb vízet 
használ

70% kevesebb mosószer 
szükséges

Percek alatt tisztít és szárít 
nagy mennyiségű edényt

Akár egy bevásárlókocsi is 
belefér

›

›

›

›

›



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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