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De nieuwe bedrijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem:
Optimale reinigingsresultaten, kortste programmatijden

Schoner
Glanzender
Comfortabeler

Snelle en krachtige reiniging,
behoedzame behandeling van glas- en vaatwerk

Sprankelende glazen, perfect gereinigd servies en fonkelend bestek – een
op en top verzorgde en gastvrije uitstraling herkent u direct. De nieuwe be
drijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem van Miele Professional overtuigen
echter niet alleen door hun perfecte reinigingsresultaten. Ze beschikken niet alleen
over korte programmatijden en maken een spaarzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, ze gaan ook nog eens heel behoedzaam om met uw kostbare glasen vaatwerk. Zo zijn de nieuwe bedrijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem
de meest betrouwbare partners in de afwaskeuken van een instelling, bedrijfsrestaurant of horecaonderneming.
Krachtig en flexibel
Het tank-spoelsysteem is overal waar in korte tijd grote hoeveelheden glas- en vaatwerk moeten worden verwerkt op zijn plaats. Met
de nieuwe generatie bedrijfsafwasautomaten zijn de prestaties van
het tank-spoelsysteem aanzienlijk toegenomen. Spoelarmen die
ieder hoekje van de spoelruimte bereiken en een uiterst efficiënte
controle van het spoelwater staan garant voor de hoogst mogelijke
effectiviteit – ook wanneer de bedrijfsafwasautomaat voortdurend
in gebruik is. Programma’s die optimaal op het glas- en vaatwerk
zijn afgestemd, een variabele pompdruk en een traploos regelbare
behoedzame aanloop zorgen voor een perfecte aanpassing aan de
eisen die professionele gebruikers iedere werkdag opnieuw stellen.

2

Capaciteiten voor iedere situatie
Van smalle glazenspoelmachines en de klassieke modellen van 60
cm breed tot de bedrijfsafwasautomaten voor dienbladen met een
zeer diepe spoelruimte voor het reinigen van grote onderdelen zoals grotere dienbladen en gereedschap: de nieuwe bedrijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem bieden altijd de juiste capaciteit
voor elke plek en een veelomvattend programma aan rekken en
korven voor de grondige reiniging van al het glas- en vaatwerk.
Dankzij het overzichtelijke touchdisplay kunnen de apparaten ook
tijdens spitsuren snel en foutloos worden bediend. Met hun elegante design zijn ze bovendien een ware blikvanger in alle ruimtes
die in het zicht liggen.

Voordelen van Miele
waar u dagelijks profijt van hebt

Perfecte reinigingsresultaten in iedere situatie
De nieuwe bedrijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem van
Miele Professional beschikken over speciale programma’s die
optimaal zijn afgestemd op alle soorten glas- en vaatwerk en alle
maten van verontreiniging. Alle belangrijke parameters (zoals reinigingsduur, temperatuur en waterdruk) zijn al in de fabriek zorgvuldig ingesteld en kunnen ook nog individueel worden aangepast. Zo
worden delicate champagneflûtes net zo betrouwbaar en behoedzaam gereinigd als borden met aangekoekte etensresten.

Groot bedieningsgemak
Om het arbeidsproces soepel te laten verlopen, geeft het touchdisplay alleen de relevante informatie en symbolen weer. Bovendien
biedt dit display het grootst mogelijke bedieningsgemak: de meest
gebruikte programma’s kunnen zeer snel en comfortabel worden
geselecteerd, terwijl het display door het gebruik van steeds een
andere kleur voortdurend informatie verstrekt over de voortgang
van het lopende programma en de status van het apparaat.

Verschillende doseervarianten
Hoe de bouwkundige omstandigheden ter plekke ook zijn, de nieuwe afwasautomaten met tank-spoelsysteem zijn steeds ingesteld
op de optimale doseermethode. Afhankelijk van het model zijn er
uitvoeringsvarianten verkrijgbaar met ingebouwde doseerpompen
en zuigleidingen voor externe tanks voor reinigingsmiddelen en
naglans, maar ook zijn er varianten met ingebouwde tanks voor
reinigingsmiddelen, naglans en doseerpompen. Deze varianten zijn
ideaal voor plekken waar geen ruimte is om een externe tank op te
stellen.

Bijzonder economisch
De bedrijfsafwasautomaten met tank-spoelsysteem van Miele
Professional combineren hun grote reinigingsprestaties met een
hoge mate aan efficiency. Ook in het standaardprogramma wordt
een uiterst spaarzaam gebruik gemaakt van water, energie en reinigingsmiddelen. Bij het extra programma Eco wordt een minimum
aan water, energie en reinigingsmiddelen verbruikt. De hoogwaardige constructie van de apparaten zorgt ervoor dat ze weinig onderhoud nodig hebben en een lange levensduur hebben. Doordat
ze zo economisch in gebruik zijn, zijn deze afwasautomaten als
vanzelfsprekend de eerste keus voor de veeleisende professionele
gebruiker.
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Krachtig, betrouwbaar en efficiënt:
de nieuwe bedrijfsafwasautomaten met
tank-spoelsysteem van Miele Professional
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Professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem

PG 8164

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

48

Kortste programmaduur [sec.]

56

Maximale pompcapaciteit [l/min.]

176

Standaard en extra programma’s

3+4

Ingebouwde tanks voor reinigingsmiddelen en naglans (DOS)

optioneel

Geïntegreerde waterontharder (WES)

–

Buitenmaten h/b/d [mm] incl. in hoogte verstelbare poten, zonder tanks voor reinigingsmiddelen

725–760/460/617

Afmeting korf

400 x 400

Wateraansluiting

KW of WW maximaal 60 °C

Totale aansluitwaarde (kracht-/wisselstroom) [kW]

7,9/3,2

Bedrijfsafwasautomaat PG 8164
•  glazenspoelmachine met tank-spoelsysteem
•  voor horeca en cateringbedrijven
•  perfect geschikt voor gebruik in het bargedeelte
Plus
•  kortste programmaduur: 56 sec.
•  maximale reinigingscapaciteit 1.280 glazen/uur
•  ingebouwde doseerpomp voor glansspoel- en reinigingsmiddel
inclusief 2 zuiglanzen voor externe dosering
•  speciaal op het soort glas- of vaatwerk afgestemde programma‘s
•  geschikt voor onderbouw in een rij keukenapparaten
Optioneel
•  kan individueel met korven en rekken worden uitgerust
•  ingebouwde reinigingstanks
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Professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem

PG 8165

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

40

Kortste programmaduur [sec.]

71

Maximale pompcapaciteit [l/min.]

210

Standaard en extra programma’s

3+4

Ingebouwde tanks voor reinigingsmiddelen en naglans (DOS)

optioneel

Geïntegreerde waterontharder (WES)

–

Buitenmaten h/b/d [mm] incl. in hoogte verstelbare poten, zonder tanks voor reinigingsmiddelen

725–760/600/617

Afmeting korf

500 x 500/500 x 530

Wateraansluiting

KW of WW maximaal 60 °C

Totale aansluitwaarde (kracht-/wisselstroom) [kW]

7,9/3,2

Bedrijfsafwasautomaat PG 8165
•  universele professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem
of glazenspoelmachine
•  voor horeca en cateringbedrijven
•  perfect geschikt voor gebruik in het bargedeelte
Plus
•  kortste programmaduur: 71 sec.
•  maximale reinigingscapaciteit 1.800 glazen resp. 900 borden/uur
•  ingebouwde doseerpomp voor glansspoel- en reinigingsmiddel
inclusief 2 zuiglanzen voor externe dosering
•  speciaal op het soort glas- of vaatwerk afgestemde programma‘s
•  geschikt voor onderbouw in een rij keukenapparaten
Optioneel
•  kan individueel met korven en rekken worden uitgerust
•  ingebouwde reinigingstanks
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Professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem

PG 8166

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

40

Kortste programmaduur [sec.]

71

Maximale pompcapaciteit [l/min.]

210

Standaard en extra programma’s

3+4

Ingebouwde tanks voor reinigingsmiddelen en naglans (DOS)

optioneel

Geïntegreerde waterontharder (WES)

optioneel

Buitenmaten h/b/d [mm] incl. in hoogte verstelbare poten, zonder tanks voor reinigingsmiddelen

820–855/600/617

Afmeting korf

500 x 500/500 x 530

Wateraansluiting

KW of WW maximaal 60 °C

Totale aansluitwaarde (kracht-/wisselstroom) [kW]

7,9/3,2

Bedrijfsafwasautomaat PG 8166
•  universele professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem
•  voor zorginstellingen, bedrijfsrestaurants, horeca en cateringbedrijven
•  tank-spoelsysteem voor ononderbroken gebruik in de spoelkeuken
Plus
•  kortste programmaduur: 71 sec.
•  maximale reinigingscapaciteit 900 borden/uur
•  ingebouwde doseerpomp voor glansspoel- en reinigingsmiddel inclusief 2 zuiglanzen voor externe dosering
•  speciaal op het soort glas- of vaatwerk afgestemde programma‘s
•  geschikt voor onderbouw in een rij keukenapparaten
Optioneel
•  kan individueel met korven en rekken worden uitgerust
•  ingebouwde reinigingstanks
•  basicuitvoering zonder ingebouwde pompen voor reinigingsmiddelen en glansspoelmiddel
•  geintegreerde waterontharder
•  achterwand van roestvrij staal, spatwaterbestendig klasse IPX5
•  sokkel voor ergonomisch werken

Professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem

PG 8169

Maximale theoretische capaciteit [rekken/uur]

40

Kortste programmaduur [sec.]

71

Maximale pompcapaciteit [l/min.]

210

Standaard en extra programma’s

3+4

Ingebouwde tanks voor reinigingsmiddelen en naglans (DOS)

–

Geïntegreerde waterontharder (WES)

–

Buitenmaten h/b/d [mm] incl. in hoogte verstelbare poten, zonder tanks voor reinigingsmiddelen

820–855/600/651

Afmeting korf

500 x 500/500 x 530/500 x 540

Wateraansluiting

KW of WW maximaal 60 °C

Totale aansluitwaarde (kracht-/wisselstroom) [kW]

7,9/3,2

Bedrijfsafwasautomaat PG 8169
•  Professionele afwasautomaat met tank-spoelsysteem voor serviesgoed, gereedschap en dienbladen
•  Voor horeca, cateringbedrijven, bakkerijen en slagerijen
•  tank-spoelsysteem voor ononderbroken gebruik in de spoelkeuken
Plus
•  kortste programmaduur: 71 sec.
•  maximale reinigingscapaciteit 900 borden/uur
•  ingebouwde doseerpomp voor glansspoel- en reinigingsmiddel inclusief 2 zuiglanzen voor externe dosering
•  speciaal op het soort glas- of vaatwerk afgestemde programma‘s
•  spoelruimte is dieper voor het reinigen van bijvoorbeeld dienbladen en
kommen van 600 mm
•  geschikt voor onderbouw in een rij keukenapparaten
Optioneel
•  kan individueel met korven en rekken worden uitgerust
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Toebehoren van Miele Professional voor het perfect functioneren van het hele systeem

Miele Professional staat voor hoogwaardige professionele afwasautomaten en innovatieve procestechniek. De spreekwoordelijke Miele-kwaliteit
komt echter ook tot uiting in het zeer uitgebreide programma met toebehoren dat een nog eenvoudiger, sneller en effectiever reinigingsproces
mogelijk maakt. In combinatie met de uitgekiende reinigingsmiddelen en
naglans en de snel reagerende Miele-service kunnen wij u zo een uniek
systeem aanbieden:
System4Shine van Miele Professional.

Korven en inzetten
Het programma aan toebehoren van Miele Professional omvat
diverse korven en inzetten die ervoor zorgen dat al het glas- en
vaatwerk op de juiste wijze in de spoelruimte worden gepositioneerd – zodat alles optimaal gereinigd wordt.
•  rekken en rekkensets voor glazen
•  rekken voor bestek
•  rekken voor borden en kopjes
•  universele en bistrorekken
•  rekken voor dienbladen en rails

ProCare Shine
De geheel nieuw ontwikkelde reinigings- en glansspoelmiddelen
uit de serie ProCare Shine zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in
de professionele afwasautomaten van Miele. Met hun zorgvuldig
afgestemde formules leggen ze de basis voor een professionele en
energiezuinige reiniging van al het glas- en vaatwerk.
•  alkalische en licht alkalische vloeibare reinigingsmiddelen
•  naglans
•  onthardingszout

Overig toebehoren
•  open of gesloten sokkel in diverse hoogtes
•  afdruipbladen
•  beschermingssets tegen waterdamp
•  CN-achterwand
•  waterontharders, demineralisatiepatronen
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Miele Nederland B.V.
Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 347 378 884
Fax +31 (0) 347 378 429
verkoop & algemene vragen:
professional@miele.nl
service & onderhoud: msp@miele.nl

Immer besser
Al sinds 1899 opereert het familiebedrijf Miele volgens een glasheldere filosofie: Immer
besser. Een grootse ambitie die de basis
vormt voor de
spreekwoordelijke kwaliteit, duurzaamheid en
innovatiekracht van een merk dat is “Made in
Germany”. Een belofte, die professionele gebruikers de zekerheid geeft dat zij het juiste
product hebben gekozen.

Wij denken aan het milieu.
Het papier van deze brochure is 100% chloorvrij gebleekt.

Uitstekend
Onbetwiste betrouwbaarheid, zowel bij de
producten als de service, is de reden dat
Miele door Miele-gebruikers regelmatig
tot het beste en meest betrouwbare merk
wordt gekozen. Gerenommeerde awards
zoals de MX award, de iF en reddot design
awards en de Duitse duurzaamheidsprijs
onderstrepen nog eens dat Miele ook op
het gebied van design, kwaliteitsmanagement en een verantwoord gebruik van
natuurlijke hulpbronnen een uitzonderlijke
positie inneemt.

Competent
Al decennialang ontwikkelt en produceert
Miele Professional hoogwaardige wasserijapparatuur, afwasautomaten, reinigings- en
desinfectieautomaten alsmede sterilisatoren. Het zorgvuldig daarop afgestemde
toebehoren, de uitgebreide adviesmogelijkheden en de snel en efficiënt reagerende
Miele-servicedienst zorgen ervoor dat met
onze apparatuur te allen tijde optimale en
economisch gunstige prestaties worden
behaald.
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