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Alla installationer skall vara en bra referens!



WD-7

Den nya generationens kombidiskmaskin  

för små och medelstora kök.





Aldrig förr har det varit enklare och säkrare att 

diska än med Wexiödisks huvdiskmaskin WD-7. 

En robust och enkel grundkonstruktion med det 

bästa av komponenter och material, garanterar 

en mångårig och säker drift. Detta, i kombina-

tion med svensk ingenjörskonst, för att optimera 

funktion och handhavande, har skapat en unik 

produkt även för de mest krävande köken.



  Funktionell design 

  Kraftfull elektronik

  Ännu bättre diskresultatat

  Maximal hygien 

  Ergonomisk och effektiv

Diskprocessen avslutas med en effektiv slutsköljning. För 

att uppnå ett optimalt diskresultat och god hygien, sker 

en rotationstömning av diskarmarna i början av sköljfasen. 

Detta förhindrar dropp av kvarvarande diskvatten från övre 

diskarmen på rent gods. Ett automatiskt rengöringspro-

gram underlättar den invändiga rengöringen av maskinen. 

Effektiv, ergonomisk och robust
för de mest krävande köken

WD-7 är en flexibel kombidiskmaskin för både små och 

medelstora kök. Konstruktionen är robust och genialt utveck-

lad för att möta dagens krävande miljöer i restaurangkök. Det 

unika huvkonceptet och den nya tillvalsfunktionen Auto-Start 

förbättrar maskinens ergonomi och förenklar diskprocessen 

avsevärt. 

Skjut bara in korgen så stängs huven automatiskt och ma-

skinen startar. När diskprogrammet avslutats öppnas huven 

automatiskt och ångan släpps ut på maskinens baksida. 

Huvens geniala funktion under öppningsfasen leder ångan 

uppåt bakom maskinen och inte i ansiktet på användaren. Det 

diskade godset börjar torka direkt och maskinen är redo att 

diska nästa korg. Enklare kan det inte bli! 

 

Hyllan för kemikalier förbättrar arbetsmiljön och under-
lättar städningen. (tillval)

HACCP och Web Tool säkerställer
Ett kraftfullt elektroniskt styrsystem övervakar HACCP-funktionerna 
och säkerställer att förutbestämda parametrar uppnås. Som tillval 
till WD-7 finns WEB Tool vilket förenklar vardagen för dig som gör 
HACCP-rapporter för hand. Med hjälp av webbläsare gör du dina 
rapporter automatiskt direkt från maskinen. Nu behöver ingen 
längre manuellt föra dagbok över temperaturer för att uppfylla gäl-
lande hygienkrav enligt HACCP. 

För en förbättrad 
arbetsmiljö i disk-  
rummet finns en 
kondenseringsenhet 
med värmeåtervinning
eller en imhuv. 



Varierbart spolsystem för 
flexibel disk

Med ett enkelt handgrepp kan du ställa 

om för ”grovdisk”, vilket ökar spoltrycket. 

Detta, i kombination med tre programval, 

löser kökets varierande krav. Den fria 

inmatningshöjden på 505 mm och den 

invändiga bredden 605 mm möjliggör 

diskning av inte bara tallrikar, glas och 

bestick, utan även bakplåtar, brödbackar, 

skrymmande kärl, GN-kantiner, etc.

Den fast monterade korgbanan, bidrar 

genom sin utformning till ett förbättrat 

diskresultat. Vattenstrålarna kan passera 

fritt och nå korgens alla hörn. Effektivare 

silar minskar dessutom behovet av vat-

tenbyte under dagen. 

Kraftigt styrsystem
med enkel manövrering

Diskresultatet säkerställs 

bl.a. med en djup tank 

som minskar risken för 

skumbildning.

För en förbättrad 
arbetsmiljö i disk-  
rummet finns en 
kondenseringsenhet 
med värmeåtervinning
eller en imhuv. 



Tekniska uppgifter WD-7

Diskpump (kW) 1,1
Genomströmmare (kW) 9/12*
Tankvärme (kW) 1,8
Tankvolym (liter) 50
Vikt, maskin i drift (kg) 170
Kapslingsklass (IP) 45

*  12 kW genomströmmare är extrautrustning.

Kapacitet och driftsdata WD-7

Total disktid program 1 (min) 1,2**
Total disktid program 2 (min) 1,7**
Total disktid program 3 (min) 3,2**
Kapacitet, max (korgar / tim) 50
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter) 2,5-4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt) 70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk/grovdisk 63/65

*  Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.
** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.
*** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden.  
 En finjustering görs vid installation.

Anslutning, maskin WD-7

Total anslutningseffekt (kW) 10,1/13,1*
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) ** 16/20*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) *** 2,5

*  12 kW genomströmmare är extrautrustning. 
** Annan anslutningsspänning på begäran.
***  Kabel 2m H07RN-F ingår. 

Anslutning vatten, avlopp och ventilation WD-7

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7
Vattenanslutning 5 - 70°C (utvändig gänga)* R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 180**
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa) 300**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 2,3/1,7/0,6

*  Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 12 kW genomströmmare. 
** Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.

Storlek och vikt vid transport WD-7

Storlek, LxBxH (mm) * 765x805x1650
Vikt (kg) * 125
 
*  Inkl. emballage.

Teknisk specifikation WD-7

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna. På bilderna i den här broschyren kan det förekomma tillvalsutrustning.



Maskinmodell Art nr Mått i mm DxBxH Genom-
strömmare   Elanslutning

WD-7 203-06D... 657x600x1430/1875 9 kW 400V 3N~  50Hz  9,9 kW 16A

Tillval

Huvautomatik  
Autostart för huvautomatik         
Marint utförande 400/3/50Hz utan nolla
Marint utförande 440/3/60Hz utan nolla
Diskmedelsdosering för flytande diskmedel
Panel på vänster sida
Inbyggt skåp för kembehållare
Genomströmmare för kallvattenansluten maskin. 12 kW 400V 3N~  50Hz 13,1 kW, 20A
Tryckstegringspump
Tömningspump
Break tank
WEB Tool

Extrautrustning Art.nr.

Imhuv med utsugningsstos ø 160 mm. Styrning för 
yttre fläkt ingår som standard. 203-0730

Kondenseringsenhet med värmeåtervinning genom 
kondensbatteri*. Värmeväxlare eller 12 kW genom-
strömmare rekommenderas. Endast i kombination 
med huvautomatik. Diskmaskin ansluts till kallvatten.

203-0740

Värmeväxlare, värmeåtervinning genom avlopps-
vattnet*. Diskmaskin ansluts till kallvatten. 203-0750

Anslutningsrör med backventil, återsugnings-
skydd och avstängningskran. 
Hylla för kemhållare höger sida 203-0663
Hylla för kemhållare vänster sida 203-0664
Dubbelmanövrering huvautomatik 203-0668
Ställ för 8 st bakplåtar (450x600) 203-0733
Kantinställ för 50-korg 4550070

Ställ för bakplåtar
Art. nr. 203-0733

Korg, art. nr. 9-9025  
Kantinställ art. nr. 4550070 
för 50-korg

Möjlighet att diska brödbackar 
eller andra backar med måtten 
600x400 mm.
(Brödbackar ingår ej i sortimentet)

* Fakta om värmeåtervinningssystem se separat broschyr.

Modeller



Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna. På bilderna i den här broschyren kan det förekomma tillvalsutrustning.

Hörnmatning

Rak matning

Diskbänksanslutning

1. Vattenanslutning 

2. Elanslutning 

3. Golvbrunn. Kapacitet 3l/sek. 

4. Benpar. Placeras min 300 mm  
 framför maskinen.

Anslutning



1. Elanslutning

2. Vattenanslutning R½"
3. Avloppanslutning diam. 50 3l/sek. 

4. Pluggat hål för diskmedelsslang

5. Luftningsskruv lyftcylinder (på maskiner  
 med huvautomatik) 

6. Vattenuttag för diskmedel

7.  Alternativ vattenanslutning underifrån

1. Vattenanslutning 

2. Elanslutning 

3. Golvbrunn. Kapacitet 3l/sek. 

4. Benpar. Placeras min 300 mm  
 framför maskinen.

(Imhuv är tillval)

Måttskisser



w
w

w
.r

ek
la

m
ko

nt
or

et
.s

e 
· 2

01
3

Ve
r. 

4:
SV

www.wexiodisk.com

Telefon:  +46 470 77 12 00
Telefax: +46 470 237 52

Adress: Mårdvägen 4
 SE-352 45 Växjö
 SVERIGE
E-post: wexiodisk@wexiodisk.com

BECAUSE WE DO CARE


