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Lägg din energi på 
att baka istället för 

att diska plåtar.



Diskmaskinen med plats

Wexiödisk värnar om framtiden –  såväl jordens 
som din egen. Därför utvecklas alla våra maskiner 
med ett extra stort fokus på hållbarhet. Allt för att 
du ska kunna sköta ditt jobb på bästa sätt – utan 
varken störningar, tekniskt krångel eller onda axlar.

KVALITET, MILJÖTÄNK OCH ERGONOMI
Vi arbetar utifrån en cirkulär ekonomi, vilket innebär 
att alla våra maskiner har en lång livslängd där varje 
komponent väljs med omsorg. Genom att erbjuda 
högkvalitativa maskiner som håller länge som är 
enkla att serva och framförallt ergonomiska att 
arbeta med – skapar vi en positiv spiral med resurs-
snålhet i fokus. 

WD-8 är en robust och driftsäker diskmaskin 
utvecklad speciellt för att diska bakplåtar, 
transportlådor och kantiner. WD-8 är en ut-
veckling av Wexiödisks populära diskmaski-
ner WD-6 och WD-7. Vår nya diskmaskin har 
samma goda kvalitet och funktionalitet som 
tidigare maskiner och passar både det lilla och 
medelstora köket. Tack vare komponenter av 
hög kvalitet håller WD-8 hög driftsäkerhet och 
maskinens rostfria stål gör den både slitstark 
och hållbar.

SMIDIGARE ARBETSMILJÖ
Med WD-8 sparar du både vatten och tid då 
du slipper att handdiska skrymmande kärl och 
kantiner. Tack vare det större diskutrymmet 
med en bredd på 695 millimeter och en höjd 
på 505 millimeter, är maskinen speciellt fram-
tagen för att diska större gods men maskinen 
kan även användas för diskning av glas och 

bestick då du enkelt kan justera spoltrycket. 
På så sätt blir WD-8 en mycket flexibel kombi-
diskmaskin som kan användas för både fin-
disk och grovdisk. 
 
SMARTA TILLVAL
Väljer du att köpa till det nedfällbara gallret får 
du en flexibel maskin där du bland annat kan 
diska flera bakplåtar samtidigt. Ett annat po-
sitivt tillval är den automatiska huvlyften som 
gör att du slipper lyfta upp huven manuellt efter 
varje disk, tacksamt – speciellt för dina axlar!

SVENSK KVALITETSDESIGN
Bra arbetsmiljö, god hygien, servicevänlighet 
och optimalt diskresultat är egenskaper som 
gör WD-8 till marknadens mest kompletta 
diskmaskin i sitt segment. 

WD-8 kan du lita på varje dag – året om!

WD-8 DISKPROGRAM
Program 1: Total disktid 1,2 min*
Program 2: Total disktid 1,7* 
Program 3: Total disktid 3,2*

*Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.



bättre arbetmiljö när huven vinklas 
uppåt i bakkant så att ångan stiger 
upp på baksidan av maskinen istället 

för ut i diskrummet

 huven öppnas och stängs med  
automatik (tillval) vilket eliminerar  

risken för belastningsskador

hög flexibilitet i köket – med en 
spak skiftar du enkelt spoltrycket 

mellan fin-och grovdisk  välj till nedfällbart galler  
så kan du även diska bakplåtar 

och annat skrymmande gods

extra stort diskutrymme 
med en bredd på hela 695 mm

servicevänlig – service utförs 
från maskinens framsida 

            Diska för  
 framtidens  
      generationer.
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SPARA PÅ MILJÖN
Med WD-8 är handdisk ett minne 
blott. Här diskar du smidigt och 
snabbt – samtidigt som du sparar 
vatten, energi och kemikalier.
Välj tillvalet ECO-FLOW! 

SPARA TID
Slut på krångel med skrymmande  
kärl och otympliga plåtar. Placera 
dem i maskinen, fäll ner huven och  
få tid över till annat! 
Välj tillvalet med nedfällbart galler!

SPARA KROPPEN
Säg hejdå till onda axlar och trötta 
muskler. Tack vare WD-8 får du 
en mer ergonomisk arbetsmiljö 
Välj tillvalet med automatisk huvlyft!

för det lilla extra

Kombidiskmaskinen WD-8 hanterar skrymmande 
diskgods, tex plåtar och större kärl genom att 
använda det nedfällbara gallret. Isolerlådor/
transportlådor, GN1/1-kantiner samt korgar 
(500 x 500 eller 500 x 600 mm) placeras 
med fördel direkt i maskinen. 

god hygien med automatiskt 
rengöringsprogram

  

 eco-flow värmeåtervinning sparar 
energi och gör så att disken 

torkar snabbt


