Glänsande resultat
och kompromisslös hygien

www.mindiskmaskin.se

Professionella diskmaskiner från Miele det självklara valet

De nya diskmaskinerna från Miele är utvecklade för att möta de
dagliga behoven på restauranger, hotell, äldreboenden, sjukhem,
skolor och förskolor. Vid speciellt höga krav på rengöringsresultat och
hygien är Mieles diskmaskin PG 8059 HYGIENE det bästa valet.

Kvalitet

Perfekt diskresultat, blixtsnabb och
kontinuerlig drift - endast om dessa
kriterier uppfylls förtjänar en diskmaskin sin plats i ett professionellt
kök. Miele uppfyller med de nya
proffessionella diskmaskinerna användarnas förtroende med en typisk
kombination av högvärdiga material,
perfekt bearbetade detaljer, beprövad
och sofistikerad teknik och användarpraktiska innovationer.
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Prestanda

Under tiden proffsen i köket framställer
högsta kvalitet för sina gäster jobbar
Mieles diskmaskiner, den ena maskinomgången efter den andra, med att
producera skinande rent diskgods.
Oberoende om du har ett berg med
porslin, glas, bestick eller pannor och
kastruller – du måste kunna lita på att
diskgodset är klart att användas igen
på kortast möjliga tid.

Driftsekonomi

Lönsamhet och ekologi följs åt i ett
modernt kommersiellt kök. Mieles
nya diskmaskiner kombinerar på ett
perfekt sätt låga driftskostnader och
ett sparsamt och hållbart användande
av resurser. Diskmaskinerna med
färskvattensystem utmärker sig med
stor kapacitet, korta programtider och
låga driftskostnader, vilket gör dem
till den mest lönsamma lösningen för
många professionella kök.

Med Miele Professional beslutar ni er för beprövad teknologi,
smarta innovationer och många årtiondens erfarenhet av att
utveckla professionella disksystem.
Enligt en marknadsundersökning* skulle 97% av Mieles
kunder köpa en maskin från Miele Professional igen.

”Immer besser” har varit Mieles ledmotiv för de bästa produkterna, säkrare användning och ekologiskt ansvar de senaste 115 åren
• Ett familjeägt företag som nu drivs av den fjärde generationen
• En produktpolitik som konsekvent inriktar sig på kvalitet, innovationer och
långsiktig hållbarhet
• Diskmaskiner ”Made in Germany”
• Designutmärkelser för innovation, funktionalitet och hållbara produkter
• Omfattande systemlösningar från egen utveckling
• Specialistutbildad egen serviceorganisation i storstadsområden, kontinuerligt
utbildad auktoriserad service i övriga landet

*Undersökning genomförd av det oberoende institutet ”Mercuri International”
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De perfekta diskmaskinerna
för att möta vardagens utmaningar
De nya professionella diskmaskinerna, med färskvattensystemet som
utvecklats av Miele Professional, klarar av utmaningen att uppfylla
de högsta kraven på diskresultat och hygien. Med hög prestanda och
korta programtider representerar dessa maskiner den effektivaste
lösningen i ett brett urval av olika kommersiella köksmiljöer. De nya
diskmaskinerna från Miele - outtröttliga slitvargar och lika varierande
som din arbetsdag.

De snabbaste professionella diskmaskinerna med färskvattensystem

• Det tekniska konceptet hos Mieles diskmaskiner förenar på ett
unikt sätt snabbhet, effektivitet och låga driftskostnader
• Idealiska för matbarer, restauranger, föreningslokaler och skolor
• Kortaste programtiden: SpeedPlus på 5 minuter och Speed på
8 minuter
• Kapacitet upp till 456 tallrikar/timme i underkorgen och ytterligare
diskgods och bestick i överkorgen
• Två korgar/diskbackar diskas samtidigt*

Diskmaskinen för glänsande resultat utan efterpolering

Mieles färskvattensystem kombinerar grundlig rengöring med
skonsam diskning till ett perfekt resultat
• Specialisten för diskning av glas och bestick
• Optimalt skonsam mot glas genom en exakt reglering av vattnets
hårdhetsgrad
• Anslutning till extern avsaltningspatron möjlig*
• Ångkondensator och AutoOpen-torkning
• Två diskbackar diskas samtidigt
• Riedel Glas rekommenderar Miele Professionals diskmaskiner

Rengöring med det bästa disksystemet för högsta hygieniska
diskresultat

Med speciella hygienprogram uppfyller de nya professionella diskmaskinerna de hårdaste kraven på hygieniskt rent diskgods
• För mycket höga hygieniska krav på renhet på sjukhus, inom
äldrevården och barnomsorgen
• 85 °C sköljtemperatur är standard
• Diskar två korgar per omgång
• Enastående hygieniskt resultat med Mieles färskvattensystem,
bekräftat av det tyska wfk-institutet
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*Extra tillbehör
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Strålande rent diskresultat för
porslin, glas och bestick

Miele Professional utvecklade det unika färskvattensystemet för
professionellt bruk redan 1961 och har sedan dess kontinuerligt
utvecklat och förfinat tekniken fram till idag. Detta disksystem
säkerställer konstant utmärkta diskresultat även vid de mest
varierande typer och grader av nedsmutsning.

Diskresultat i toppklass

Ingen annan diskteknik än Mieles färskvattensystem säkerställer
ett konstant lyckat disk- och sköljresultat genom att ta in nytt
fräscht vatten mellan varje fas i diskcykeln. Detta utbyte av vatten
förhindrar en ansamling av matrester och uppfyller därmed de
högsta kraven på perfekt diskresultat. En mycket kraftfull cirkulationspump ger med sin kapacitet på 400 liter/minut ett högt
vattenflöde som inte bara säkerställer diskresultatet utan även
ett perfekt sköljresultat.
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*Diskbackar och insatser är extra tillbehör

Mycket hög kapacitet för blandat diskgods

Som standard är modellen SPEED utrustad med Mieles kraftiga
trådkorgar. Maskinen har hög kapacitet för att diska blandat
diskgods, tallrikar och bestick i underkorgen och glas, muggar
och assietter i överkorgen. Överkorgen kan enkelt justeras i två
höjdlägen för anpassning till storleken på aktuellt diskgods.
Kortaste diskprogrammet i SPEED är endast 8 minuter vilket ger
en kapacitet på 225 tallrikar per timme.
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Snabb, flexibel och effektiv

Med de nya diskmaskinerna visar Miele Professional återigen
högsta kompetens gällande innovativa rengöringssystem
- förstklassiga diskresultat och hög kapacitet

När varje minut är viktig

Mieles professionella modell SPEEDplus klarar av att diska två
diskbackar samtidigt på endast 5 minuter i programmet Superkort. Diska t ex tallrikar i den undre backen och glas i den övre.
Efter 5 minuter, då du har tid att göra något annat, plockar du ut
backarna och sätter in två nya. Snabbt, smidigt och effektivt! Och
resultatet blir med Mieles färskvattensystem skinande rent.
Är disken hårt smutsad finns ett flertal andra program med disktider mellan 8 och 18 minuter.
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*Diskbackar och insatser är extra tillbehör

Snabb och flexibel

Modellen SPEEDplus levereras utan korginredning. Miele
erbjuder en stor mängd diskbackar så att maskinen kan skräddarsys för just ditt specifika behov. Ska du byta ut en maskin som
diskar med diskbackar kan du behålla dessa och använda dem i
Mieles diskmaskin.
SPEEDplus har diskprogram för alla behov. Den har t ex ett
specialprogram för ölglas där ingen spolglans tillsätts i sista
sköljningen för att undvika att det inte blir någon skumkrona vid
servering. Maskinen slutsköljer i detta program med kallvatten så
att glasen kan tas direkt från maskinen till servering.
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Gnistrande glas och
glänsande bestick

Miele har ett omfattande sortiment av professionella diskmaskiner med färskvattensystem. Det unika disksystemet klarar av att
säkerställa ett perfekt diskresultat på de mest skiftande typer av
diskgods med en mängd olika typer av diskprogram. Modellen
BRILLIANT har ett programsystem som gör polering av glas och
bestick onödig.

Diskresultat i toppklass

I modellen BRILLIANT diskar du två diskbackar* med måtten
50 x 50 cm samtidigt! Ett mycket tidsbesparande och effektivt
sätt att t ex diska vinglas i den undre backen och selterglas i den
övre. Alltid rent färskt vatten i varje delmoment säkerställer ett
gnistrande rent och fläckfritt resultat.
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*Diskbackar och lavetter för diskbackarna är extra tillbehör

Fläckfritt utan efterpolering

Modellvarianten BRILLIANT är specialisten för gnistrande glas
och glänsande bestick med sina specialanpassade program och
processparametrar. I alla program för glas anpassas vattnets
hårdhet för ett optimalt skonsamt resultat (Perfect GlassCare).
Och med vattenanslutning till en avsaltningspatron för den sista
klarsköljningen erhålls ett gnistrande resultat som gör manuell
efterpolering onödig.
Mieles diskmaskiner är de enda på marknaden som certifierats
av Riedel för diskning av deras exklusiva glas.
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Hygieniskt diskresultat med
höga disktemperaturer

Perfekt rengöringshygien vid maskindiskning är ett självklart
krav, framförallt inom vård och omsorg, där yngre, äldre, gravida eller personer med nedsatt immunförsvar kräver maximal
hygien.
Inom dessa områden erbjuder Mieles HYGIENE-modell med
höga disktemperaturer ett värdefullt understöd till infektionsprevention.

Kompromisslös diskhygien

I mindre kök, t ex i förskolor och grundskolor, men även i avdelningskök inom äldrevården, står ofta diskmaskiner som inte är
konstruerade för en optimal diskhygien. Med Mieles professionella
diskmaskiner med färskvattensystem och höga sköljtemperaturer
uppfylls även de hårdaste hygienkraven.
Modellen PG 8059 HYGIENE, med höga disktemperaturer under
tillräckligt lång tid, är utvecklad speciellt för dessa områden.

Viktiga parametrar för maximal diskhygien

• Rent färskt vatten i alla disk- och sköljmoment
• Levereras med Mieles kraftiga trådkorgar
• Intensiv cirkulation av vattnet

• Klarsköljningstemperatur 85 °C är standard

• Termiskt desinfektionsprogram utan tillsättning av
desinfektionsmedel

• Ångkondensation vid programslut
• Processdokumentation är möjlig

12

13

Innovativa lösningar

Med de nya diskmaskinerna demonstrerar Miele Professional åter sin
kompetens för innovativa disksystem - förstklassiga diskresultat, hög
diskkapacitet, övertygande hygienegenskaper, användarvänlighet i
toppklass och hög kostnadseffektivitet

Modern, hygienisk och lättanvänd TouchControl-panel
Helt slät rostfri panel
• Inga utstående knappar eller vred. Lätt att hålla ren.
• Tre favoritprogram via snabbvalsfält. Enkelt och snabbt.
• Valfritt språk i displayen.
• Panelen är också handtag för luckan. Enkelt och elegant.

Anpassningsbar för olika typer av diskgods

Justerbar överkorg
• Korgen kan regleras i två olika höjder för följande Ø på tallrikar:
Övre läget: Överkorg max Ø 16 cm
Underkorg max Ø 33 cm
Undre läget: Överkorg max Ø 21 cm
Underkorg max Ø 25 cm
• För högt diskgods, t ex stekfat eller serveringsbrickor, kan överkorgen lyftas ut och diskning sker då endast i underkorgen

Produktkvalitet

Utvecklade för ett krävande professionellt bruk övertygar de nya
diskmaskinerna med typisk Mielekvalitet
• 3 spolarmar av rostfritt stål
• Avrundade kanter och hörn samlar ingen smuts
• 3-delat silsystem säkerställer perfekt diskresultat
• Mycket kraftiga och stabila trådkorgar är standard
• Stabil lucka med EasyOpen låsfunktion
(PG 8059 HYGIENE har AutoOpen-funktion)
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Innovativa lösningar

Processäkerhet

Sensorer och kontrollampor övervakar diskprocessen och indikerar
eventuella fel i respektive serviceintervaller
• Disktemperatur och resterande disktid indikeras i displayen
• Övervakning av silsystemet
• Indikering av sköljmedelsnivån
• Driftdata lagras i elektroniken
• Integrerad ångkondensator (PG 8059 HYGIENE) understöder
torkprocessen och ger ett behagligare rumsklimat

Disktider från 5 minuter

Krav på korta disktider och bästa diskresultat kräver tuffa tag
• Mieles egentillverkade cirkulationspump har ett flöde på hela
400 liter/minut
• Under ett 5-minutersprogram har i det närmaste 2 m³ vatten sköljt
över diskgodset

Professionellt korgsystem

Som standard levereras de nya diskmaskinerna med kraftiga
trådkorgar.
För användare som är vana vid att arbeta med plastbackar tillhandahåller Miele en stor mängd tillbehör, med vilka man enkelt
anpassar diskmaskinerna till skräddarsydda lösningar.
Bilden visar en 50 x 50 cm plastback som placerats i originalunder- korgen samt en överkorgslavett där ytterligare en 50 x 50 cm
plastback kan monteras.
2 st 50 x 50 cm plastbackar kan alltså samtidigt diskas på en disktid från 5 minuter.
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Tillbehör

O 891 (standard)

E 810

E 812

U 890 (standard)

E 816 (standard)

E 216 (standard)

U 881

E 809

E 888

E 884

Helinsats till U 890, för 10 st stora
plåtar/serveringsbrickor

E 205

O 885

Helinsats till U 890, för 18 st
tallrikar Ø 330 mm

U 876

U 502

U 503

U 504

Överkorg till PG 805X-serien.
20 st koppar, 2 st fällbara kopphyllor

Halvinsats till U 890
2 insatser standard
Upp till 38 st tallrikar Ø 250 mm
eller upp till 19 st Ø 330 mm

Underkorgslavett till 50 x 50 cm
plastbackar. Ersätter befintlig underkorg. Passar PG 805X-serien.

16

Uttagbar standardinsats till O 891
i PG 805X-serien.
33 st kaffefat eller 17 st desserttallrikar

Standard halvinsats till U 890 i
PG 8055 Speed
2 insatser standard
Upp till 15 st tallrikar Ø 240 mm

50 x 50 cm plastback för 18 st
flata eller 12 st djupa tallrikar

Uttagbar tillbehörsinsats till O 891
i PG 805X-serien för glas

Underkorg med fast insats för
54 st kaffefat till PG 805X-serien

Halvinsats som monteras i U 890,
för 16 st glas Ø 66 mm

50 x 50 cm plastback för löst
liggande bestick

Underkorg i PG 805X-serien, helt
slät

Toppinsats som monteras på
U 881 för 23 st koppar Ø 90 mm

Överkorgslavett till 50 x 50 cm
plastbackar. Ersätter befintlig
överkorg.
Passar PG 805X-serien.

Trådkorg med 9 st fack för plastkorgar för bestick

Tillbehör

U 508

U 520

U 534 och U 544

U 535 och U 545

U 536 och U 546

U 537

TE P 2800

TE engångsharts

E 316

FM FlowMeter

Stand 1-80 AW

DOS G-80 Doseringspump DOS
G-80, för flytande diskmedel till
PG 805X-serien och G 8066

UO 30-60-1

UG 30-60-1

UO 52-60-1

UG 52-60-1

Öppen sockel, grafitgrå,
60 cm bred, höjd 30 cm

Sluten sockel, grafitgrå,
60 cm bred, höjd 30 cm

Öppen sockel, grafitgrå,
60 cm bred, höjd 52 cm

50 x 50 plastback med trådinsats
för koppar/muggar med max Ø
100 mm, fackstorlek 73 x 73 mm

Plastback för glas för 36 st glas,
fackstorlek 73 x 73 mm
U 536 med låg toppram,
U 546 med hög toppram

Omfyllningsbehållare för enklare
byte av hartsmassa

Plastback för 36 st glas,
fackstorlek 73 x 73 mm

Plastback för för 49 st glas,
fackstorlek 63 x 63 mm
U 537 med låg toppram,
U 547 med hög toppram

Kontrollinstrument för indikering
när det är dags att byta hartsmassa

Plastback för glas för 16 st glas,
fackstorlek 113 x 113 mm
U 534 med låg toppram,
U 544 med hög toppram

Avsaltningspatron.
Fylld med hartsmassa vid leverans.

Ombyggnadssats PG 805X-serien till fristående utförande.
Innehåller topplock, bakstycke,
nya hållare för främre fötter och
golvsockel.

Plastback för glas för 25 st glas,
fackstorlek 90 x 90 mm
U 535 med låg toppram,
U 545 med hög toppram

25 liter engångsharts för påfyllning av TE P 2800

Sluten sockel, grafitgrå, med låsbar dörr, 60 cm bred, höjd 52 cm
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Tekniska data

Tekniska data

PG 8055 U
SPEED

PG 8056 U
SPEEDplus

PG 8058 U
BRILLIANT

PG 8059 U
HYGIENE

Inbyggnad alt.
fristående

Inbyggnad

Inbyggnad

Färskvattensystem

-

•

◊

Programtid från (minuter)

-

•

◊

Inbyggnad alt.
fristående

8*

-

•

Färg

Standardutförande
Fristående med ombyggnadssats
Ångkondensator
Antal program

Kapacitet (tallrikar/timme utan bestickkorg)
Sköljtemperatur °C

9

225

Rostfri

5*

13

456

Rostfri

•

5*

13

456

Vit
-

•

•

5*

13

456

60**

60/70**

60/70**

85**

Doseringsfack i luckan för pulverdiskmedel

•

•

•

•

Saltbehållare för avhärdning i luckan

•

•

•

•

Vattenavhärdare standard
Doseringsutrustning

Doseringsfack i luckan för spolglans

•

•

•

•

•

•

•

•

Förberedd för anslutning av DOS-pump för
flytande diskmedel och spolglans

◊

◊

◊

◊

Kall- alternativt varmvatten

•

-

-

-

Vattentillförsel

Kall- och varmvatten

Avloppspump DN mm
Elanslutning

3 N 400 V 50 Hz
Mått, vikt

Utvändiga mått inbyggnad H/B/D (mm)
Utvändiga mått fristående H/B/D (mm)
Nettovikt (kg)

•
◊
*
**
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Vit

ja
nej
tillbehör
varmvattenansluten 65°C
fabriksinställda snabbvalsprogram

-

•

•

•

22

22

22

22

8,9 kW /
3 x 16 A

8,9 kW /
3 x 16 A

8,9 kW /
3 x 16 A

8,9 kW /
3 x 16 A

820-880/600/580

820-880/600/580

820-880/600/600

820-880/600/600

70

70

70

70

835-895/600/580

835-895/600/580

835-895/600/600

835-895/600/600

Ytterligare systemlösningar för snabbhet,
hygien och toppprestanda

Glänsande diskresultat för porslin, bestick, glas
samt övrigt diskgods

Utöver Mieles professionella diskmaskiner med färskvattensystem, finns i sortimentet serien ProfiLine, för
tex personalpentryn på kontor samt en högpresterande
frontmatad tankdiskmaskin med mycket hög kapacitet.
Frontmatad tankdiskmaskin

• Mycket korta disktider, mindre än 90 sek
• Diskar en diskback per diskomgång

Den optimala diskmaskinen med fyra enkla frågor

Den diskmaskin som bäst uppfyller individuella krav ökar
produktiviteten, reducerar kostnader och underlättar
arbetsdagen. Efter fyra enkla frågor kan Miele ge en
rekommendation på vilken diskmaskin som passar bäst
och dessutom ge besked om en återförsäljare i din närhet. På så sätt säkerställer vi att du får exakt den diskmaskin som du behöver.
www.mindiskmaskin.se
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Huvudkontor
Miele AB
Box 1397, Industrivägen 20
171 27 Solna
Telefon 08-562 29 000
Telefax 08-562 29 209
info@miele.se
www.miele-professional.se

För service ring
Miele Service Hotline

077 077 00 20

så kopplas du till närmaste auktoriserade
Miele serviceverkstad
(kostar endast ett lokalsamtal)

Välkommen till Miele Gallery i Solna!
Utställning av Mieles hela sortiment proffsprodukter och hushållsprodukter.

2015-04-20

Med reservation för ändringr och tryckfel

