Bedrijfsafwasautomaten / PG 8172 / PG 8172 Eco / doorschuif-tanksysteem

Reinigingskracht voor
uitstekende prestaties en een perfecte glans

De nieuwe bedrijfsafwasautomaten
met doorschuif-tanksysteem
blinken uit door hun uitmuntende
prestaties, perfecte reinigingsresultaten en een hoge hygiënestandaard. En met de warmteterugwinning is de afwasautomaat PG 8172
Eco ook met het oog op efficiënt
energiegebruik de eerste keuze.
De bedrijfsafwasautomaten
PG 8172 en PG 8172 Eco zijn
de ideale oplossingen voor de
grote hoeveelheden vaatwerk in
centrale afwaskeukens in de
horeca, bedrijfsrestaurants,
bedrijfskantines, kantoren en
de gezondheidszorg.

www.mijnvaatwasserkiezen.nl

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2 Postbus 166
4130 ED Vianen
Tel. (0347) 37 88 84
www.miele-professional.nl
professional@miele.nl
Als u kiest voor Miele Professional, kiest u voor gedegen technologie, intelligente innovatie en meer
dan zestig jaar ervaring in de ontwikkeling van professionele vaatwassystemen. Volgens marktonderzoek*
zou 97% van de klanten opnieuw een apparaat van Miele Professional aanschaffen.
* Enquête onder klanten door het onafhankelijke instituut „Mercuri International“
PG 8172

PG 8172 Eco

Perfecte
reinigingskwaliteit

De nieuwe Miele bedrijfsafwasautomaten
combineren grondige reiniging met een
uiterst behoedzame behandeling van uw
vaat- en glaswerk.
• De twee grote spoelarmen zorgen
voor een optimale waterverdeling en
reinigingskracht
• Programma’s die perfect zijn afgestemd
op het soort vaatwerk, met individuele
weergave van de gegevens van het
reinigingsproces
• Permanente reiniging van al het
spoelwater
• Efficiënt cycloonfilter voor filtering van
de kleinste vuildeeltjes
• Het gefilterde vuil wordt na iedere
spoelbeurt weggepompt

Efficiënte
reinigingsprestaties

Het technische concept van de Miele
bedrijfsafwasautomaten combineert
snelheid, prestatie en zuinigheid op
uiterst efficiënte wijze.
• Kortste programmaduur 50 seconden
• Capaciteit tot 72 korven/uur
• Individuele uitvoering met korven
standaard of maatwerk aan- en afvoer
tafels

Geringe
gebruikskosten

De investering in de nieuwe Miele PG 8172
Eco afwasautomaat betaalt zich alleen al
door de warmteterugwinning binnen zeer
korte tijd terug.
• Door warmteterugwinning uit afvoerlucht
en -water bijzonder energiezuinig
• Tot wel 20% lagere energiekosten
• Prettig werkklimaat, doordat er bijna
geen waterdamp in de ruimte vrijkomt

Uitvoeringsdetails zijn afhankelijk van het type apparaat
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