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getiNge ultrAsoNic 60 i 100

Model
wymiary zbiornika 

(szer. × głęb. × wys.), 
mm

wymiary urządzenia
(dł. × szer. × wys.), 

mm

pojemność 
zbiornika, l Masa, kg pobór mocy, w Napięcie zasilania, 

V

Getinge Ultrasonic 60 300 × 151 × 150 365 × 186 × 264 6 5,1 550 220–240

Getinge Ultrasonic 100 300 × 240 × 150 365 × 278 × 264 10 5,9 550 220–240

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 6 lub 10 litrów, nadająca się do mycia 
kilku małych narzędzi, igieł lub endoskopów sztywnych. Stosowana często do mycia 
zdecentralizowanego, np. poza Działem Centralnej Sterylizatorni. Wyposażona  
w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy na sucho w celu dalszego wspo-
magania procesu czyszczenia. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony 
i pozostały do końca czas procesu mycia, a także zaprogramowana i rzeczywista 
temperatura płynu. Urządzenie jest sterowane mikroprocesorowo, z technologią 
Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Zbior-
nik myjący jest wykonany z odpornej na kawitację stali nierdzewnej.  Panel operatora 
jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — 
wystarczy obrócić pokrętło. 
Dołączona pokrywa pełni funkcję ochronną i redukuje hałas.

Nr Nr art. dla modelu Akcesoria

1 6003000075 Getinge Ultrasonic 60 Kosz druciany

1 6003000079 Getinge Ultrasonic 100 Kosz druciany

2 6003000097 Getinge Ultrasonic 60 Zlewka 600 ml

3 6003000098 Getinge Ultrasonic 60 Uchwyt na dwie zlewki + dwa gumowe pierścienie

MYJNie ultrAdŹwiĘkowe

Getinge Ultrasonic to pełna gama wysokiej jakości, łatwych  
w obsłudze, umieszczanych na blacie myjni ultradźwiękowych, które oferują praktycznie każde 
dostępne rozwiązanie techniczne. Modele w nowej serii zwiększają siłę działania ultradźwięków, 
pozwalając uzyskać jeszcze lepsze rezultaty mycia.

Niezawodna technologia, w połączeniu z zastosowanymi materiałami, wydłuża okres eksplo-
atacji urządzeń, których konstrukcja to kombinacja funkcjonalności z nowoczesnym wyglądem.

Główne funkcje:
• Inteligentne przetworniki — generator zawsze sprawdza  

i optymalizuje wydzielaną moc.
• Funkcja Sweep — gwarantuje optymalny rozkład pola dźwiękowego w komorze myjącej, 

zapewniając jednakowo skuteczne mycie w każdej części komory.
• Funkcja odgazowywania — wydajne przyspieszenie procesu odgazowywania w płynie myją-

cym, usuwa gazy z wody, zapewniając optymalną skuteczność mycia.
• Pokrywa i opcjonalny kosz dostępne dla wszystkich modeli.

Funkcjonalna konstrukcja naszych nowych urządzeń jest w pełni zgodna z wymogami w zakre-
sie mycia w przypadku nawet najcięższych ciągłych operacji. Jeśli potrzebne są inne wymiary 
niż podane poniżej, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Getinge.

Więcej informacji o naszych produktach można znaleźć w specyfikacjach produktów na naszej 
stronie internetowej www.getinge.pl.
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getiNge ultrAsoNic 150
Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 28 litrów, idealna do mycia znormalizo-
wanych koszy lub tac. Na panelu operatora jest wyświetlany nastawiony i pozostały 
do końca czas procesu mycia. Proces mycia ultradźwiękami jest sterowany mikro-
procesorowo, z technologią Sweep zapewniającą optymalny rozkład fal dźwięko-
wych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana z odpornej na kawitację stali 
nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odprowadzanie płynu z komory 
jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas. 

Uwaga: jest to jedyny model z serii Getinge Ultrasonic, który nie jest dostępny  
w wersji z systemem ogrzewania.

Nr art. opis

6003000080 Getinge Ultrasonic 150

6003000081 Getinge Ultrasonic 150, 120 V — 60 Hz

6003000083 Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 150

wymiary komory  
(szer. × głęb. × wys.), 

mm
wymiary urządzenia
(dł. × szer. × wys.), mm

pojemność  
komory, l

Masa, 
kg

pobór  
mocy, w

Napięcie  
zasilania, V

505 × 300 × 100 568 × 340 × 224 14 10 300 220–240

getiNge ultrAsoNic 180

Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 18 litrów, nadająca się do mycia akcesoriów 
do endoskopów giętkich. Wyposażona w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy 
na sucho w celu dalszego wspomagania procesu czyszczenia. Na panelu operatora jest 
wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia. Proces mycia ultra-
dźwiękami jest sterowany mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą opty-
malny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana  
z odpornej na kawitację stali nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odpro-
wadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas. 

Nr art. opis

6003000084 Getinge Ultrasonic 180

6003000085 Getinge Ultrasonic 180, 120 V — 60 Hz

6003000087 Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 180

wymiary komory  
(szer. × głęb. × wys.), 

mm

wymiary urządzenia
(dł. × szer. × wys.), 

mm

pojemność  
komory, l

Masa, 
kg

pobór  
mocy, w

Napięcie  
zasilania, V

327 × 300 × 200 390 × 340 × 321 18 8,5 1000 220–240

getiNge ultrAsoNic 300
Myjnia ultradźwiękowa o pojemności komory 28 litrów, do mycia maksymalnie 3 znorma-
lizowanych koszy lub tac. Wyposażona w system ogrzewania z zabezpieczeniem pracy 
na sucho w celu dalszego wspomagania procesu czyszczenia. Na panelu operatora 
jest wyświetlany nastawiony i pozostały do końca czas procesu mycia. Proces mycia 
ultradźwiękami jest sterowany mikroprocesorowo, z technologią Sweep zapewniającą 
optymalny rozkład fal dźwiękowych w komorze myjącej. Komora mycia jest wykonana z 
odpornej na kawitację stali nierdzewnej, a panel operatora jest bryzgoszczelny. Odpro-
wadzanie płynu z komory jest szybkie i efektywne — wystarczy obrócić pokrętło.
Dołączona pokrywa ze stali nierdzewnej pełni funkcję ochronną i redukuje hałas. 

Nr art. opis

6003000088 Getinge Ultrasonic 300

6003000089 Getinge Ultrasonic 300, 120 V — 60 Hz

6003000091 Kosz druciany do modelu Getinge Ultrasonic 300

wymiary komory  
(szer. × głęb. × wys.), 

mm

wymiary urządzenia
(dł. × szer. × wys.), 

mm

pojemność  
komory, l

Masa, 
kg

pobór  
mocy, w

Napięcie  
zasilania, V

505 × 300 × 200 568 × 340 × 321 28 11 1500 220–240


