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Bekvämt och enkelt
Mieles nya diskmaskiner med färskvattensystem och tekniken Dry+
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Maximal kvalitet, minimalt arbete

Innovation för mer komfort 
Våra professionella maskiner har under 
många år diskat felfritt hos våra kun-
der och nu har vi förbättrat dem ännu 
mer med nya funktioner. Den innovativa 
tekniken Dry+ och den integrerade dose-
ringspumpen gör hanteringen av disken 
ännu smidigare. Våra nya diskmaskiner är 

dessutom en del av vårt kompletta system 
System4Shine, vilket innebär specialan-
passade lösningar för olika typer av behov 
och önskemål.

För bland annat förskolor, vårdhem, mindre hotell och sjukhus. Med de moderna diskmaskinerna 

och den innovativa tekniken från Miele uppfylls alla krav på funktionalitet i vardagen. I kombination 

med fler innovativa funktioner ger våra nya diskmaskiner med färskvattensystem dessutom maximal 

komfort, kvalitet och minimalt arbete.
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 En diskmaskin med färskvatten-
system – många fördelar.

Klarar höga krav på hygienska resultat med låg förbrukning 
Våra diskmaskiner med färskvattensystem är den optimala lösningen för 
alla som lägger extra stor vikt på diskresultat med perfekt hygien, effektiva 
processer och korta programtider. Den nya maskingenerationen har den 
innovativa torktekniken Dry+ som gör att du slipper torka disken för hand. 
Maskinen innehåller dessutom ett stort antal individuella, diskgodsspeci-
fika program för olika ändamål. Det finns allt från ett kortprogram för lätt 
smutsad disk, till ett intensivprogram för starkt smutsad disk och även 
program avsedda för glas. Kontinuerliga vattenbyten under diskproces-
serna och en kraftfull cirkulationspump ger en extra effektiv bakteriere-
ducering och därmed alltid hygieniska diskresultat. 

Våra diskmaskiner med färskvattensystem hjälper även till att minska 
driftkostnader och att skona resurser, eftersom inget vatten måste hållas 
varmt när maskinen inte används. El och vatten förbrukas därmed bara 
när diskmaskinen är i drift.

När du väljer Miele  
Professional får du alltid 
produkter med Mieles  
toppkvalitet:
  Perfekt rent resultat
  Utmärkt hygien
  Mer komfort
  Mindre arbete
  Korta programtider
  Mycket ergonomiskt
  Diskgodsanpassade  
program
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Mindre arbete 
Torksystemet Dry+ gör att disken inte bara 
kommer ur maskinen perfekt diskad, utan 
även helt torr. Till och med plast. Det inne-
bär mindre arbete och du spar mer tid. Du 
behöver inte längre torka disken för hand 
utan kan plocka undan den direkt eller 
använda den. 

Utmärkt hygien 
Den rumsluft som används för torkningen 
filtreras innan den går genom fläkten och ut i 
diskutrymmet. Det använda filtret säkerstäl-
ler att damm och små partiklar filtreras bort 
från luften och att disken torkas optimalt. 

Sammanfattning av de viktigaste  
fördelarna:
 Torr disk
 Stor tidsbesparing
 Utmärkt hygien
  Mindre manuellt arbete 
  Optimalt för alla typer av diskgods,  
särskilt plast

Även plast blir torr på kort tid

 Det innovativa 
 torksystemet Dry+

Filtret måste bytas ut regel-
bundet. Bytet görs enkelt 
framifrån med hjälp av en 
skjutbar låda.

!
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Sammanfattning av de viktigaste 
fördelarna:
 Optimerad hantering
  Effektivare processförlopp
  Ökad medarbetarsäkerhet
  Ännu mer ekonomisk drift
 Platsbesparande lösning
  Hållbar resursförbrukning

 Den helautomatiska 
doseringspumpen

Förebildlig process- och användarsäkerhet 
Snabb, säker och högeffektiv. Med en slangpump doserar den 
integrerade doseringspumpen helautomatiskt rätt mängd disk-

medel för varje diskprogram. Detta förhindrar över- och underdo-
sering, sänker förbrukningen, sparar resurser, skonar plånboken 

och miljön och skapar högsta möjliga process- och användar-
säkerhet.

Platsbesparande konstruktion 
Doseringspumpen sitter diskret i sockeln och du behöver därför inte 

använda en extern modul. Perfekt i mindre utrymmen eftersom det 
sparar mer plats.

Säker dosering av diskmedel.
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Förskolor och daghem
Det mest värdefulla en barnomsorg har är 
tid. Mellan måltidsförberedelser och lekar 
finns det dock inte så mycket tid kvar till 
disken – och inte till att torka diskade plast-
delar för hand. Om barnskötarna behöver 
lägga tid på att torka disk, så är detta 
värdefull tid som hellre ska spenderas med 
barnen.

Äldreboenden och vårdhem
Omvårdnadstiden på ålderdoms- och 
vårdhem är ofta utan marginaler: Mellan 
frukost, lunch och kvällsfika har personalen 
väldigt lite tid till att ta hand om patienterna 
eller de som bor på hemmet. Då hjälper ett 
system som till exempel torkar plastdelar 
så att de kan plockas undan direkt. På 
detta sätt sparar personalen värdefull tid 
som i stället kan användas till att ta hand 
om människorna som behöver omsorg. 

Mindre arbete i vardagen.

 Mer tid för det 
  som är viktigt

Varför är plastdelar alltid blöta när de tas ur diskmaskinen? 

Plast lagrar ingen värme och svalnar snabbt. Detta innebär att vattendropparna inte 
avdunstar och att plasten förblir blöt. Tidigare behövde man antingen slösa tid på att 
torka tallrikar, koppar och bestick för hand eller låta disken lufttorka. Vilken tur att de 
nya diskmaskinerna med färskvattensystem är här.

!
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 “På hösten och vintern är det extra viktigt att vår disk rengörs hygieniskt. 
Då är barnens immunsystem redan något nedsatt och vi behöver  

eliminera alla möjliga bakteriekällor.”
Lisa Vogt, förskolelärare
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Allt som underlättar vardagen 
Våra diskmaskiner med färskvattensystem har en huvud-
uppgift - att underlätta din vardag. Därför har vi utrustat 
dem med nya komponenter, moderna program och 
innovativa funktioner, som sätter en ny standard vad gäller 
ekonomisk användning, effektivitet och tidsförbrukning. 
Miele-kvalitet helt enkelt.

Perfekt rengöringseffekt
Våra diskmaskiner med färskvattensystem säkerställer 
perfekta diskresultat och en mycket hög hygienstandard 
som med råge uppfyller kraven på diskmaskiner för 
professionellt bruk. Detta uppnås med ett vattenbyte som 
genomförs efter varje diskning. Rengöringen avslutas 
med en slutsköljning med en temperatur som är perfekt 
anpassad efter diskgodset.

Felfri torkning 
Tack vare den innovativa tekniken Dry+ är även plastdelar 
torra när de tas ur diskmaskinen. Disken behöver inte län-
gre torkas för hand med en diskhandduk och användaren 
sparar därmed tid i det vardagliga arbetet.

Förebildlig hygien
Tack vare vattenbytet och de höga
slutsköljningstemperaturerna i kombination med långa håll-
tider ger diskmaskinerna med färskvattensystem extra rent 
och hygieniskt diskgods. För mer skydd – inte bara under 
avkylningstiden. 

Hålbart system
Korta programtider, återanvändbara material och en 
optimerad, högeffektiv diskteknik säkerställer att det bara 
används så mycket vatten, diskmedel och resurser som 
verkligen behövs.

Korta programtider 
Optimala diskresultat på mycket kort tid. Tack vare
anslutning till varmvatten och trefasanslutning, en intelli-
gent diskteknik och en kraftfull cirkulationspump tar en 
omgång av programmet Superkort bara 5 minuter.

Högsta användningskomfort
Alla program kan snabbt väljas och är enkla att starta. För 
att spara ännu mer tid kan program också planeras i upp 
till 24 timmar i förväg med hjälp av funktionen Senare start.

Det viktigaste för oss:

 Mer kvalitet och komfort 
i din vardag
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Med “System4Shine” får du ett komplett paket med allt för disk-
ningen från samma källa. Systemet är anpassat efter alla våra 
kunders behov och omfattar:

•  Innovativa diskmaskiner med 
färskvattensystem för opti-
mala diskresultat

•  Individuellt tillbehör för alla 
krav och behov (till exempel 
korgar som är anpassade efter 
diskgodset)

•  Anpassade diskkemikalier för 
perfekta diskresultat och hållbar 
värdeutveckling

•  Ett omfattande serviceområde 
för en kompetent rådgivning och 
hjälp på plats.
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PG 8056 (U)1) DOS PG 8096 (U)1)/DOS PG 8059 (U)1) DOS PG 8099 (U)1)/DOS PG 8058 U DOS

Utrustning
Torkning Dry+ – • – • –

AutoOpen/AutoClose – – • • •

TouchControl-styrning • • • • •

Intern vattenavhärdare • • • • •

Kondensator spraydimma/ånga – – • – •

Effekt
Kortaste programtid2) [min] 5 5 5 5 5

Max rengöringseffekt2) [tallrikar/ h utan 
bestickkorg] 456 456 456 456 340 glas, 

1 950 bestickdelar

Kortaste programtid med Dry+2) [min] – 16 – 22 –

Max sköljtemperatur [°C] 70 80 85 85 83

Doseringsenheter
Kombidoseringsenhet för diskmedel  
(pulver/tabletter) och spolglans • • • • •

Intern doseringspump för flytande diskmedel • DOS-variant • DOS-variant •

Saltbehållare i luckan • • • • •

Konstruktion och mått
Fristående produkt/inbyggd produkt • / • • / • • / • • / • – / •

Ytterhölje rostfritt stål/lotusvitt • / • • / • • / • • / • • / –

Yttermått fristående maskin H/ B/D [mm] 835–895/598/580 835–895/598/580 835–895/598/600 835–895/598/580 –

Yttermått inbyggd maskin H/B/D [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580 820–880/598/600 820–880/598/580 820–880/598/600

Bredd inbyggnadsnisch [mm] 600 600 600 600 600

Diskutrymmets mått H/B/D [mm] 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516

Elanslutning
3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A • • • • •

Total anslutningseffekt [kW] 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Omkopplingsbar till 1N AC 230 V, 50 Hz • • • • •

Data, fakta, 
teknisk 
specifikation

Närmare beskrivning om de nya 

diskmaskinerna med färskvattensystem
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PG 8056 (U)1) DOS PG 8096 (U)1)/DOS PG 8059 (U)1) DOS PG 8099 (U)1)/DOS PG 8058 U DOS

Utrustning
Torkning Dry+ – • – • –

AutoOpen/AutoClose – – • • •

TouchControl-styrning • • • • •

Intern vattenavhärdare • • • • •

Kondensator spraydimma/ånga – – • – •

Effekt
Kortaste programtid2) [min] 5 5 5 5 5

Max rengöringseffekt2) [tallrikar/ h utan 
bestickkorg] 456 456 456 456 340 glas, 

1 950 bestickdelar

Kortaste programtid med Dry+2) [min] – 16 – 22 –

Max sköljtemperatur [°C] 70 80 85 85 83

Doseringsenheter
Kombidoseringsenhet för diskmedel  
(pulver/tabletter) och spolglans • • • • •

Intern doseringspump för flytande diskmedel • DOS-variant • DOS-variant •

Saltbehållare i luckan • • • • •

Konstruktion och mått
Fristående produkt/inbyggd produkt • / • • / • • / • • / • – / •

Ytterhölje rostfritt stål/lotusvitt • / • • / • • / • • / • • / –

Yttermått fristående maskin H/ B/D [mm] 835–895/598/580 835–895/598/580 835–895/598/600 835–895/598/580 –

Yttermått inbyggd maskin H/B/D [mm] 820–880/598/580 820–880/598/580 820–880/598/600 820–880/598/580 820–880/598/600

Bredd inbyggnadsnisch [mm] 600 600 600 600 600

Diskutrymmets mått H/B/D [mm] 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516 559/536/O: 474/U: 516

Elanslutning
3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A • • • • •

Total anslutningseffekt [kW] 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Omkopplingsbar till 1N AC 230 V, 50 Hz • • • • •

1) Varianterna för inbyggnad har ett “U” i maskinnamnet.

2) Alla uppgifter avser en anslutning till 3N AC 400 V, 
50 Hz, varmvatten 65 °C.
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