KÜPPERSBUSCH
VAATWASSERS
Wie doet de afwas? Ook zeer veel vaat is geen
probleem voor Küppersbusch vaatwassers dankzij de
flexibele indeling van de binnenzijde. U kunt zich alweer
verheugen op de volgende feestelijk gedekte tafel.

Individueel + glanzend
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FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden
De multiflex laden biedt meer
gemak en flexibiliteit.
Bestek, kookgerei en espres
sokopjes
hoeven niet meer in de alge
mene korven.
Zo houdt u ruimte vrij voor
grotere voorwerpen

multiﬂex-Korbsysteem III
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 6 inklapbare bordenrekken
 2 kopjesrekken
 Korfhandvat met RVS inleg
Onder korf
 8 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat met RVS inleg

multiﬂex-Korbsysteem II
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 3 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat

multiﬂex-Korbsysteem I
(60 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
Onder korf
 4 inklapbare bordenrekken

multiﬂex-Korbsysteem II
(45 cm vaatwassers)
Boven korf
 2 kopjesrekken
 1 inklapbare bordenrek
 Griff am Korb
Onder korf
 2 inklapbare bordenrekken
 Korfhandvat
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multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen

multiflex lade II
(60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

Schone prestaties tot in het kleinste detail
Extra grote vaatwasmachine XXL
De extra grote vaatwasmachine is 60 cm breed en maximaal 91
cm hoog. Deze vaatwasser is met name geschikt voor grote vaat
onderdelen.

Apparatuurhoogte
APPLIANCE

De verschillende hoogtes van de Küppersbusch vaat
wassers bieden flexibiliteit in elk opzicht.

Flex Paneeldeur
Hoe de keuken er ook uitziet, met lange of dikke keuken
fronten, of verschillende plinthoogte. Het deurpaneel
FLEX
wordt aan de afwasautomaat bevestigd. Het paneelfront schuift
met de binnendeur mee omhoog en omlaag. Hierdoor stoot de on
derzijde deur niet meer tegen de plint.

40
db

Spoel en droog twee keer zo snel met het Expressysteem.
Als dit programma wordt geselecteerd, wordt de spoelti
jd met maximaal 50% verkort. Een optimaal spoelresultaat is gega
randeerd.
EXPRESS

Halve belading
Nu kunt u ook het ontbijtservies alleen spoelen en veel efficiënter dan
met de hand. Zeer economisch milieubewust.

Glasbeschermingssysteem
Vooral glas is erg kwetsbaar in vaatwassers. Het glasbe
schermingssysteem regelt daarom niet alleen de hardheid
van het water, maar het voorkomt ook eventuele temperatuurschok
ken die tijdens het verloop van het programma kunnen optreden.

Automatische tab

Geluidsniveau

De vaatwassers van Küppersbusch blinken niet alleen
uit door uitstekende resultaten, maar ook door het feit
dat zij uiterst stil zijn. Het geluidsniveau wordt conform de EUnorm EN 60704-3 weergegeven in decibel (dB) (re 1pw).

A

Express-Systeem

Energiecategorieën

De EU-landen hebben een uniforme energie-etikette
ring afgesproken die aangeeft hoe energievriendelijk
een bepaald apparaat is. Alle vaatwassers worden op basis van
hun energieverbruik, reinigings- en droogprocedures ingedeeld in
energiecategorie A t/m G. A is de zuinigste en G is de meest ener
gieverslindende categorie. De belangrijkste uitdaging is om zo min
mogelijk stroom en water te gebruiken, en tegelijkertijd optimale
reinigingsresultaten te bereiken. Het mag duidelijk zijn dat al onze
vaatwassers in de categorie A++ vallen en dus tot de zuinigste
vaatwassers op de markt behoren.
ENERGY

Waterbeveiligingssysteem
Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs
wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuit
val) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.

AUTO

De “automatische tab” functie stemt het spoelprogramma
direct automatisch op alle tab-vaatwassers af.

IntensiveClean
De nieuwe “IntensiveClean” functie maakt flexibele gemengde bela
ding mogelijk. Zeer vuile pannen in de onderste korf, delicaat servies
en glazen in de bovenste korf. En dat alles in een spoeling – schoon
en energiebesparend.

IntensiveDry
Een ventilator verhoogt de luchtcirculatie om optimale droogresulta
ten te bereiken en tegelijkertijd het vaatwerk af te koelen. Hierdoor
kan het vaatwerk na afloop van de wascyclus direct in de kasten
worden geplaatst. Nadrogen is niet nodig

IntensiveRinse
Poederresten in de vaatwasser en vlekken op de vaat behoren dank
zij de extra wasfunctie tot het verleden. Een extra spoelcyclus verwi
jdert resten en garandeert zo een optimaal spoelresultaat.

ST PP

aquasensor
De aquasensor zorgt ervoor dat de vaatwasser niet
meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. De sensor
controleert de fijnste vuildeeltjes in het water en bepaalt aan de
hand daarvan of het water aan het einde van het voorspoelpro
gramma nog schoon genoeg is om gebruikt te worden voor het
hoofdprogramma. Wanneer het water sterk vervuild is, wordt er
schoon water toegevoegd. Is dit niet het geval, dan wordt dit wa
ter bespaard.
LIGHT

BEAM

Bright Light
LED-binnenverlichting voor energiebesparing en duide
lijker zicht binnenin het toestel.

Vaatwassers / Wasmachine

BRIGHT

Beam on Floor

Bij volledig geïntegreerde vaatwassers is niet altijd goed
te zien wat de bedrijfstoestand is. Met het nieuwe ‘beam
on floor’-signaal (een rode punt die op de vloer wordt geprojecte
erd), weet u direct of de vaatwasser klaar is of niet.
ON
FLOOR

IonClean

ION IonClean zorgt voor goede geuren binnenin het ap
CLEAN

paraat. De geïntegreerde ionisator voorkomt dat de
geurvormende bacteriën zich gaan nestelen.
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VAATWASSERS. 60 CM XXL / 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.8

GX 6500.0 v NIEUW

G 6805.0 v NIEUW

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

86-91

cm

FLEX

APPLIANCE

43
db

A

82-87

cm

ST PP

ENERGY

FLEX

BRIGHT

BEAM
AUTO

ON
FLOOR

APPLIANCE

LIGHT

AUTO

EXPRESS

40
db

A

BEAM
ON
FLOOR

ST PP

ENERGY

IO N
EXPRESS

CLEAN

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie bladzijde 192

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: IonClean, ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven III
 multiflex lade II
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie bladzijde 192

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 861911 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 863913 x 590 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 216

GX 6500.0 v

volledig geïntegreerd

€ 1.099,-

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
241 kWh, per cyclus 0,84 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.772 Liter, per cyclus 9,9 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 590 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 216

G 6805.0 v

volledig geïntegreerd

min 60

0
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€ 1.199,-

VAATWASSERS. 60 CM.
K-SERIES.5

K-SERIES.3

G 6500.0 v NIEUW

G 6300.0 v NIEUW

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.

Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren.
Halve belading.

82-87

cm

FLEX

APPLIANCE

A

43
db

cm

APPLIANCE

ENERGY

A

46
db

82-87

ST PP

BEAM

ST PP
AUTO

ENERGY

ON
FLOOR

EXPRESS

BEAM
ON
FLOOR

EXPRESS

Uitvoering:

Uitvoering:

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma
40° C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma
50° C, Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Flextronic
programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade II
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie bladzijde 192

 Capaciteit: 15 Standaardcouverts
 7 programma’s: Intensief programma 70° C, Automatisch
programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C, Machine
verzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading,
IntensiveClean, IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven I
 multiflex lade I
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte
 Accessoires zie bladzijde 192

Technische gegevens:

Technische gegevens:

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 590 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 216

 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
270 kWh, per cyclus 0,94 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.660 Liter, per cyclus 9,5 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 598 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 600 x 820870 x 590 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 216

€ 999,-

G 6300.0 v

598

0

818 (+50)

820 - 870

550

min 60

kg

min 59

2

€ 799,-

volledig geïntegreerd

min

m

min

590

min 60

0

max
500mm

volledig geïntegreerd

max 717

G 6500.0 v

18m
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AUTO

VAATWASSERS. 45 CM.

ACCESSOIRES.
VAATWASSERS.

K-SERIES.8

Acc. nr.
Prijs in Euro
Aqua-Stop-verlenging, afvoerverlenging 2 meter
voor alle vaatwassers

G 4800.0 v NIEUW
Bediening via drukknoppen. 24 h voorprogrammeren. Halve belading.
82-87

cm

APPLIANCE

45
db

A

BRIGHT

LIGHT

ST PP
AUTO

ENERGY

EXPRESS

Uitvoering:
 Capaciteit: 11 Standaardcouverts
 9 programma’s: Intensief programma 70° C, Glasprogramma 40°
C, Automatisch programma 40° C – 65° C, Ecoprogramma 50° C,
Snelprogramma 35° C, 1u Programma 60° C,
Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
 Speciale functies: ExpressSysteem, Halve belading, IntensiveClean,
IntensiveRinse
 LEDdisplay
 Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
 Bediening via drukknoppen
 Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
 Akoestisch signaal bij einde van het programma
 multiflex korven II
 multiflex lade I
 Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
 Binnenzijde RVS / bodem RVS
 Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:
 Aansluitswaarde
2,1 kW
stekkerklaar
 Jaarlijks energieverbruik
201 kWh, per cyclus 0,7 kWh
 Jaarlijks waterverbruik
2.436 Liter, per cyclus 8,7 Liter
 Reinigingsefficiëntie:
A
 Drogend effect:
A
 Afmetingen van het
toestel b x h x d
ca. 448 x 818868 x 550 mm
 Nismaten b x h x d
ca. 450 x 820870 x 590 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 216

G 4800.0 v

volledig geïntegreerd
448

kg

2

min

590

min 45

0

min

m

18m

max
500mm

min 44

192

818 (+50)

max 717

820 - 870

550

€ 999,-

485
59,-

WAS/DROOGAUTOMAAT. INBOUW.
K-SERIES.8
WT 6800.0
60 cm. 7/4 kg capaciteit.
Uitvoering:















Bediening met symbolen en LCD display
Centrifuge toerental 1400/1200/1000/800/600 U/min
LEDprogrammaaanduiding
Timer voor elektronisch voorprogrammeren,
met resttijdaanduiding
Volledig elektronisch
Akoestisch signaal bij einde van het programma
15 programma’s (12 was en 3 droogprogramma‘s)
15 Min Turbowasprogramma
5 wastemperaturen
Capaciteit:
wassen 7 kg
drogen 4 kg
Vulopening linksdraaien
Draairichting verwisselbaar
Pluizenfilter in de plint

Technische gegevens:




WASHING

2,2 kW
4,76 kW/h* / 1,19 **
99 Liter* / 47 Liter**
b x h x d ca.
596 x 820 x 580 mm
 Afm. van de uitsparing b x h x d ca.
600 x min. 825 x min. 584 mm
 Voor verdere informatie zie bladzijde 217

*Bonte was 60°C. Waterverbruik inclusief drogen.
**excl. drogen

volledig geïntegreerd

WT 6800.0 i

Vaatwassers / Wasmachine

A A

ENERGY

Aansluitwaarde
Energieverbruik
Waterverbruik
Afm. van het toestel

€ 1.699,-

580
min

. 58

4

670
150
58
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