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EXCELLENTE PRESTATIES

De beste prestaties bieden voor de moderne professionele 
ondernemer: Smeg Foodservice is de divisie van Smeg die 
gewijd is aan de behoeften in de professionele markt.
Uitgebreide technologische expertise in het ontwerpen en 
ontwikkelen van producten stellen Smeg in staat innovatieve 
oplossingen te creëren die maximaal comfort op de werkvloer 
garanderen.



PROFESSIONELE 
VAATWASSERS

Smeg heeft al meer dan 40 jaar ervaring en expertise in 
de productie van professionele vaatwassers, die worden 
geproduceerd in één van de drie eigen fabrieken in Italië.

De vaatwassers zijn voorzien van de modernste 
technologieën, waardoor de beste prestaties en hygiëne en 

minimaal energieverbruik kunnen worden gegarandeerd.



HTY505 lijn

UG405 lijn

UD505 lijn

Drievoudige filter Pomp HTR
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Dankzij de ruime 440 mm opening van de 
doorschuifmachines met 500x500 korf,  
kunnen ook grotere keukengereedschappen  
en -toebehoren met gemak worden gewassen.

De modellen uit de HTY505 lijn zijn daarnaast  
ook beschikbaar met HTR spoelsysteem.

De glazenspoelers met 400x400 korf zijn 
beschikbaar in 670 of 710 mm hoog en zijn  
330 mm breed, waardoor ze ook geschikt  
zijn voor grotere glazen. 

De modellen uit de UG405 lijn zijn daarnaast  
ook beschikbaar met HTR spoelsysteem. 

De tankvoorladers met 500x500 korf combineren 
een grote laadcapaciteit met de flexibiliteit om 
programma’s aan te passen aan de behoeftes van 
moderne catering.

De modellen uit de UD505 lijn zijn daarnaast ook 
beschikbaar met HTR spoelsysteem. 

DOORSCHUIFMACHINE - 500X500 MM KORF

GLAZENSPOELMACHINE - 400x400 mm korf

TANKVOORLADER – 500x500 mm korf

De nieuwe ECOLINE vaatwassers zijn uitermate geschikt voor restaurants, 
hotels, bedrijfskeukens en zorginstellingen. De vaatwassers zijn voorzien 
van een innovatief wassysteem met een gecombineerde was- en 
spoelarm, waardoor de beste wasprestaties kunnen worden bereikt. 
De vaatwassers van Smeg combineren gereduceerd energieverbruik, 
de beste prestaties en hygiëne met uniek Italiaans design. 

PROFESSIONELE VAATWASSERS

ECOLINE

Het ECOLINE assortiment bestaat uit diverse glazenspoelmachines met 400x400 mm korf, 
tankvoorladers met 500x500 mm korf en doorschuifmachines met 500x500 mm korf.

HET ASSORTIMENT
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Het ontwerp van de bodem, de ronde hoeken van 
de kuip en de gegoten korfgeleiders voorkomen het 
opstapelen van vuil en vereenvoudigen het reinigen van 
de machine. Daarnaast geleidt de specifieke bodem van 
de kuip residuen naar de speciale filter en pomp.
Hierdoor is, samen met het zelfreinigingsprogramma,  
minder tijd nodig om aan het einde van de dag schoon 
te maken en af te ronden.

De nieuwe gecombineerde was- en spoelarm biedt  
een hogere waterdruk in combinatie met de 
geïntegreerde drukverhogingspomp en een beter  
bereik in de kuip, waardoor de beste wasresultaten 
kunnen worden gebruikt.

De sproeiarm is voorzien van een eenvoudig 
loskoppelsysteem, waardoor onderhoud wordt 
vereenvoudigd.

Het innovatieve filtersysteem bestaat uit een 
drievoudige selectieve filter in de kuip, gecombineerd 
met de afvoerpomp en het partiële afpompsysteem. 
Dit filtersysteem verbetert de waswaterfiltering,  
houdt het schoner en elimineert al het restvuil in iedere 
cyclus. Daarnaast wordt het verbruik van chemicaliën 
gelimiteerd, waardoor de operationele kosten van  
de machine worden gereduceerd.

EENVOUDIG TE REINIGEN

GECOMBINEERDE SPROEIARM

DRIEVOUDIGE FILTER

Hoge wasprestaties en uitstekende hygiëne worden gegarandeerd door de 
speciaal ontworpen waskamer, de nieuwe gecombineerde sproeiarm en het 
innovatieve drievoudige filtersysteem.

GARANTIE EN HYGIËNE
Alle modellen zijn voorzien van een intuïtief elektronisch bedieningspaneel  
met soft touch toetsen voor optimaal gebruiksgemak. 
In het ECOLINE assortiment zijn ook modellen beschikbaar met een automatisch 
regenererende ontharder en/of met een HTR spoelsysteem.

DE UITVOERINGEN

De elektronische uitvoering heeft een intuïtieve interface met soft touch bediening en een 
display voor de diverse wasprogramma’s, temperaturen en diagnoses.

ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL

Programmakeuze

Zoutindicator
 (specifieke modellen)

Temperaturen / Programma’s / CyclusduurAan / uit

Afpompen en zelf reinigen 
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Alle vaatwassers van Smeg beschikken over
elektronische peristaltische chemie dispensers. 
Hierdoor kan de precieze dosering van de  
chemie worden bepaald en optimale reiniging  
worden gegarandeerd.

PRECIEZE DOSERING

De innovatieve gecombineerde wasarmen hebben 
een lagere werkhoogte t.o.v. 2 separate wasarmen, 
waardoor de bruikbare washoogte in de kuip wordt 
vergroot.

De vaatwassers van Smeg zijn 
specifiek ontworpen met een hogere 
laadhoogte, waardoor ook borden met 
een grotere diameter in de vaatwasser 
kunnen worden gewassen.

NIEUWE WASARMEN

GROTE LAADCAPACITEIT
Alle modellen in de ECOLINE lijn zijn voorzien van 
een ‘Soft Start’ systeem die het vermogen van de 
waspompen controleert.
Om glaswerk en delicaat servies te beschermen, 
wordt het vermogen van de waterstralen in de kuip 
aan het begin van de cyclus gereduceerd en langzaam 
opgebouwd naar vol vermogen.

Bij het innovatieve regeneratiesysteem wordt de hars 
tijdens de wasfase geregenereerd, waardoor tijd kan 
worden bespaard. 
In de modellen die over dit systeem beschikken, geeft 
het lampje op het bedieningspaneel  uitsluitend aan 
als het zout dient te worden bijgevuld. Dit innovatieve 
systeem garandeert een schone waterkwaliteit en 
biedt meer bescherming tegen aanslag in de kuip. 

Diverse ECOLINE modellen beschikken over het ‘HTR’ 
spoelsysteem, dat de waterdruk, -temperatuur en hoeveelheid 
garandeert door ze constant te houden en onafhankelijk van  
het net. Op deze manier wordt de snelheid en het resultaat  
van het drogen gegarandeerd. 

‘SOFT START’ WASSYSTEEM

VOLAUTOMATISCHE REGENERATIE

‘HTR’ SPOELSYSTEEM

Diverse slimme technische oplossingen, waaronder het innovatieve ‘HTR’ spoelsysteem, 
garanderen een optimale reiniging en excellente spoelprestaties bij ieder soort gebruik.
De toepasbaarheid van de vaatwassers wordt extra vergroot door de hogere laadhoogte, 
waardoor alle soorten servies gewassen kan worden.

MAXIMALE WASPRESTATIES
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CLEAN WATER

Het speciale Clean Water 
programma vervangt al het 
water bij iedere wascyclus. 

THERMOSTOP

Bij iedere cyclus con-
troleert het apparaat of de 
juiste boilertemperatuur 
is bereikt. Hierdoor wordt 
optimale hygiëne van de 
vaat gegarandeerd.

SELF CLEAN

Na het afpompen van  
het water in de kuip  
wordt de kuip automatisch  
gespoeld, waardoor  
handmatig schoonmaken 
niet meer of nog maar  
beperkt nodig is.

EXTRA SPOELEN 

De Extra Spoelen functie is 
ideaal voor zeer vuile vaat. 
Deze functie verlengd de 
spoelfase, waardoor vuil nog 
beter wordt losgeweekt.

Alle ECOLINE modellen beschikken over speciale functies en features die de 
toepasbaarheid van de apparaten vergroot en optimale hygiëne en energiebesparing 
garandeert. 

SPECIALE FUNCTIES
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PB40G01

WB40G01

PHOOS01

WB40D01

PHOOS02

WB40G02

Universele polypropyleen korf, 
afm. 400x400 mm

Universele grofmazige korf, 
afm. 400x400 mm

Polypropyleen bestekkorf, enkel

Korf voor 8 borden Ø 315 mm,
afm. 400x400 mm

Polypropyleen bestekkorf, 
6 compartimenten

Korf met schuine bodem
voor glazen Ø 90 mm max, 
afm. 400x400 mm

GLAZENSPOELMACHINE - 400x400 mm korf

ACCESSOIRES

WP01

WH00S01 WH00C01

Rvs sokkel, afm. 500x500x490 
mm (bxdxh)

Inzet voor 12 kleine borden Inzet met schuine bodem voor 
kopjes
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PB50G01 PB50D01

WB50G01

PHOOS01

WB50D01

PHOOS03PHOOS02

WT50T02

Universele polypropyleen korf,
afm. 500x500 mm

Polypropyleen korf voor 18 borden 
Ø 250 mm, afm. 500x500 mm

Universele grofmazige korf, 
afm. 500x500 mm

Polypropyleen bestekkorf, enkel

Korf voor 18 borden Ø 250 mm en 
dienbladen, afm. 500x500 mm

Polypropyleen bestekkorf, 
6 compartimenten

Polypropyleen bestekkorf, 
8 compartimenten
Geschikt voor doorschuifmachines

Korf voor 7 GN1/1 20 mm diepe 
bakplaten, afm. 500x500 mm

TANKSPOELSYSTEMEN - 500x500 mm korf

ACCESSOIRES

WP02

WB50G02WB50G03 WB50G04

Rvs sokkel, afm. 600x600x500 
mm (bxdxh)

Korf met schuine bodem voor 
glazen Ø 90 mm max,
afm. 500x500 mm

Korf met schuine bodem voor 
glazen Ø 72 mm max, 
afm. 500x500 mm

Korf met schuine bodem voor 
glazen Ø 135 mm max, 
afm. 500x500 mm

WH00S01 WH00C01

Inzet voor 12 kleine borden Inzet met schuine bodem voor 
kopjes
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WT51200SHR
Rechts

WT51200SLWT51200SHL

WT5700SR
Rechts

WT51200SR
Rechts

WT5700SL

Aanvoertafel met spatwand (100 mm), 
wasbak, afvalgat en onderplateau

Afm. 1200x720x821,5 mm (bxdxh)

Aanvoertafel met spatwand (100 mm), 
wasbak en onderplateau

Afm. 700x720x821,5 mm (bxdxh)

Aanvoertafel met spatwand (100 mm), 
wasbak en onderplateau

Afm. 1200x720x821,5 mm (bxdxh)

Ook beschikbaar als links model Ook beschikbaar als links model Ook beschikbaar als links model

TAFELWERK DOORSCHUIFMACHINES - Aanvoertafels

ACCESSOIRES

WTX51200R
Rechts

WTX5700R
Rechts

WTX51200L WTX5700L

WTX5700

Afvoertafel met spatwand (100 mm) 
en onderplateau

Afm. 1200x720x821,5 mm (bxdxh)

Afvoertafel met spatwand (100 mm) 
en onderplateau

Afm. 700x720x821,5 mm (bxdxh)

Afvoertafel met onderplateau, 
bruikbaar aan beide zijden

Afm. 700x720x821,5 mm (bxdxh)

Ook beschikbaar als links model Ook beschikbaar als links model

WTX51200

Afvoertafel met onderplateau, 
bruikbaar aan beide zijden

Afm. 1200x500x821,5 mm (bxdxh)

TAFELWERK DOORSCHUIFMACHINES - Afvoertafels
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Model

Afmetingen (bxdxh) mm

Korf cm

Bruikbare deuropening mm

Geschikt voor GN1/1 bakken 

Soort interface

Constructie deur/ kap

Temperatuur voedingswater °C

Volume tank lt

Vermogen tank W

Filtersysteem

Volume boiler lt

Vermogen boiler W

Waspomp W

Temperatuur tank °C

Spoelpomp

Spoeltemperatuur °C

Regelbare temperatuur

Waterverbruik lt/cyclus

Minimale druk bar

Afvoerpomp

Spoelmiddel dispenser

Wasmiddel dispenser

Duur P1 sec

Duur P2 sec

Duur P3

Speciale programma’s

Thermostop

Totaal vermogen W

Elektrische aansluiting V/ph/Hz

Model met ontharder

Meegeleverde korven voor borden

universeel / 
voor glazen

voor bestek

voor adapter
ronde korf

UD505D

580 x 600 x 820

50x50

365

ja

Elektronisch

Dubbelwandig geïsoleerd

15

13

2000

Tankfilter 
+ Selectieve filter

6

4960

680

60

ja

85

ja

3.2

2.5

ja

Peristaltisch

Peristaltisch

90

150

240

Clean water

Extra spoelen

Self clean

ja

5650

400/3/50 - 230/1/50

UD505DS

1 x PB50D01

1 x PB50G01

1 x PHOOS02

-

Tankvoorladers

UG405DM

440 x 530 x 710

40x40

330

nee

Elektronisch

Dubbelwandig geïsoleerd

50

8

2000

Tankfilter 
+ Selectieve filter

4

2700

290

60

ja

85

ja

2.3

2.5

ja

Peristaltisch

Peristaltisch

90

150

240

Clean water

Extra spoelen

Self clean

ja

3000

230/1/50

UG405DMS

-

2 x PB40G01

1 x PHOOS01

-

Glazenspoelmachines

HTY505D

614 x 732 x 1530 (2007)

50x50

440

ja

Elektronisch

Enkelwandig

15

17

2200

Tankfilter 
+ Selectieve filter

8

900

700

60

ja

85

ja

3.2

2.5

ja

Peristaltisch

Peristaltisch

60

120

180

Clean water

Extra spoelen

Self clean

ja

9700

400/3/50

-

1 x PB50D01

1 x PB50G01

1 x PHOOS02

-

Doorschuifmachines

UG405DM

UG405DMS

UD505D

UD505DS

HTY505D

GLAZENSPOELMACHINES

TANKVOORLADERS

DOORSCHUIFMACHINES



R Onderste achterpaneel

C Water invoerpijp

S Water afvoerpijp

P Peristaltische dispenser pijpen

E Elektriciteitskabel

T Input elektriciteitskabel voor 
externe dispenser

AANSLUITLEGENDA

UNI EN ISO 9001
9130-Smeg

UNI EN ISO 14001
9191-SME2

OHSAS 18001
9192-SME3

®

WaterMark

Smeg behoudt zich het recht voor op ieder moment veranderingen aan te brengen ter verbetering van het product. Bovendien onthoudt Smeg zich van elke verantwoordelijkheid 
wegens eventuele (druk)fouten of onnauwkeurigheden, de foto’s zijn niet bindend
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Glazenspoelmachines 400x400 mm korf - UG405

Glazenspoelmachines 500x500 mm korf - UG505

TECHNISCHE TEKENINGEN

Doorschuifmachines 500x500 mm korf - HTY505
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TOPLINE
VAATWASSERS

Smeg Foodservice biedt naast de ECOLINE serie ook diverse
vaatwassers in de GREENLINE en TOPLINE serie.

Ga voor meer informatie naar www.smegfoodservice.nl
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