
Új tank rendszerű mosogatógépek
Legjobb tisztítási eredmény a legrövidebb idő alatt

Nagyobb tisztaság.
Nagyobb hatékonyság.
Nagyobb kényelem.

Tank rendszerű mosogatóépek | PG 8164 | PG 8165 | PG 8166 | PG 8169
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Kompromisszumok nélkül a funkcionalitásban és a minőségben:
csillogó poharak, tökéletesen tiszta edények és ragyogó evő esz kö -
zök mellett a Miele új tank rendszerű mosogatógépei rövid prog ram -
lefutási idejükkel, energia- és költségtakarékos programjaikkal
ideális választást jelentenek éttermeknek, szállodáknak és szociális
intézményeknek, ha a különösen gyors és alapos tisztítás a cél.

Erős és alkalmazkodó
A tartályos mosogatórendszer mindenütt
jól beválik, ahol nagy mennyiségű edényt
rövid idő alatt kell elmosogatni. A Miele
Professio nal mosogatógépeinek új generá-
ciójával lényegesen nagyobb teljesítmény
érhető el. A teljes felületi lefedettséget biz-
tosító mosogatókarok és a magas haté -
kony ságú lúgszabályozás gondoskodik 
a kimagasló teljesítményről folyamatos
működés esetén is. Az edényekre szabott
programok, a váltakozó szivattyúnyomás
és a fokozatmentes egyenletes (lágy) indí -
tás lehetővé teszik a profi mindennapok
igényeihez való tökéletes alkalmazkodást.

Kapacitás minden igényre
A keskeny pohármosóktól, a klasszikus 
60 cm-es modelleken keresztül, egészen 
a különösen nagy terű, nagy edények, 
pl. normál tároló ládák mosogatására is 
alkalmas tálcamosókig: Az új tartályos
rendszerű mosogatógépek megfelelő 
kapacitást kínálnak minden alkalmazási
területen, illetve széleskörű kosárprogra -
mot valamennyi edény alapos előkészí té -
séhez. Átlátható érintőkijelzőjének köszön-
hetően a gépek csúcsidőszakokban is
gyor san, és hibátlanul kezelhetőek – továb-
bá finom vonalaikkal minden látható
területen magukra vonzzák a figyelmet.

Tank rendszerű elöltöltős mosogatógépek
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Tökéletes mosogatási eredmény minden helyzetben
A Miele Professional új, tartályos mosogatógépei minden fajta
edényhez és minden szennyezettségi fokozathoz speciális progra -
mo kat kínálnak. A lényeges paraméter (pl.: mosogatási idő, hőmér -
séklet és mosogatási nyomás) részletesen leegyeztethető a gyártóval
és utólagosan egyénileg beállítható. Így a pici pezsgős po ha ra kat
éppen olyan megbízhatóan és kímélően tisztítja meg, mint a
rászáradt ételmaradékkal szennyezett tányérokat.

Rendkívül egyszerű használat
A gyors mosogatási folyamatok esetében az érintőkijelző működés
közben csak a lényeges információkat és szimbólumokat mutatja.
Ezenkívül a kezelése is rendkívül egyszerű: A leggyakrabban
használt programokat különösen gyorsan és egyszerűen meg lehet
választani, miközben a kijelző színváltoztatása mindig az aktív prog-
ram előrehaladásáról és a készülék állapotáról ad tájékoztatást.

Különböző adagolási változatok
A helyszínen rendelkezésre álló strukturális feltételektől függően:
az új, tartályos mosogatógépek a mindenkor optimális adagolási
módszerhez igazodnak. A kínálat kiterjed modelltől függő en 
a beépített adagolószivattyúval és a külső mosogatószer-tartályok -
hoz csatlakoztatható szívólándzsával felszerelt változatokra, de 
a beépített mosogatószer-tartállyal és adagolószivattyúval ellátott
változatokra is – mely ideális olyan telepítési helyszínekhez, ahol
nincs hely a külső mosogatószer-tartály elhelyezésére.

Kiemelkedő takarékosság
A magas mosogatási teljesítmény a legmagasabb hatékonysággal
társul a Miele Professional tartályos mosogatógépei esetében. 
Már a standard programoknál is rendkívül hatékonyan használja 
fel a vizet, az energiát és a tisztítószert, a gazdaságos kiegészítő
prog ramban pedig minimálisra csökken ezek felhasználása. 
A kiváló minőségű szerkezet ezenfelül rendkívül könnyen karban-
tarthatóvá és hosszú életűvé teszi a gépeket, melyek ezáltal az
igényes felhasználók első számú választásai lesznek a gazdasá-
gosság szempontjából is.

Nap mint nap kifizetődő előnyök
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Tank rendszerű elöltöltős mosogatógépek

Tank rendszerű pohármosogató gép 
PG 8164

• Tank rendszerű pohármosogató gép
• Beépített vegyszeradagoló a foltmentes

és csillogó mosogatási eredményért
• Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 45
• Legrövidebb programidő [másodperc]:

56
• Maximális tisztítási teljesítmény 

[pohár/óra]: 1.600
• Keringető szivattyú [l/perc]: 200
• 3 alapprogram, 4 speciális program,

max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
• Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható

magasságú lábakkal: 725-760/460/617
• Kosárméret [mm]: 400x400
• Vízcsatlakozás: 

hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
• Elektromos csatlakozás [kW]: 

3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A

Tank rendszerű pohármosogató gép 
PG 8165

• Beépített vegyszeradagoló a foltmentes
és csillogó mosogatási eredményért

• Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
• Legrövidebb programidő [másodperc]:

55
• Maximális tisztítási teljesítmény: 

3.234 pohár/óra vagy 882 tányér/óra
• Keringető szivattyú [l/perc]: 200
• 3 alapprogram, 4 speciális program,

max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
• Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható 

magasságú lábakkal: 725-760/600/617
• Kosárméret [mm]: 500x500
• Vízcsatlakozás: 

hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
• Elektromos csatlakozás [kW]:

3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A
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Tank rendszerű tányérmosogató gép
PG 8166

• Beépített vízlágyítóval + beépített vegy -
szeradagolók

• Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
• Legrövidebb programidő [másodperc]:

50
• Maximális tisztítási teljesítmény 

[tányér/óra]: 1.188
• Keringető szivattyú [l/perc]: 200
• 3 alapprogram, 4 speciális program,

max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
• Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható 

magasságú lábakkal: 820-855/600/617
• Kosárméret [mm]: 500x500
• Vízcsatlakozás: 

hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
• Elektromos csatlakozás [kW]: 

3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A

Tank rendszerű univerzális mosogató gép
PG 8169

• Nagy mosogatóterű, tank rendszerű 
mosogatógép

• Maximális teljesítmény [kosár/óra]: 66
• Legrövidebb programidő [másodperc]:

55
• Maximális tisztítási teljesítmény 

[tányér/óra]: 1.188
• Keringető szivattyú [l/perc]: 200
• 3 alapprogram, 4 speciális program,

max. utolsó öblítési hőmérséklet: 90°C
• Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] állítható 

magasságú lábakkal: 820-855/600/651
• Kosárméret [mm]: 500x500/500x530
• Vízcsatlakozás: 

hideg víz vagy meleg víz max. 60°-ig
• Elektromos csatlakozás [kW]: 

3N AC 380-415 V 50 Hz 6 kW 3x10A
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Kosarak
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-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

Pohármagasságok minden kosár
szettnél alacsony
felső kerettel 73 mm-ig magasító
és felső keret nélkül
110–140 mm rövid magasítóval*
175–200 mm hosszú magasítóval*

U 520 műanyag kosár
• 36 db 6 x 6-os pohárhoz
• Rekeszmegosztás: 73 x 73 mm
• Ma x Szé x Mé: 

104x500x 500 mm

7

PG 8165, PG 8166, PG 8169 típusokhoz

Kosarak poharakhoz 500 x 500 mm

U 534 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 4 x 4, 

16 pohárhoz
• Rekesznagyság 113 x 113 mm

Kosár szett alacsony peremmel

U 535 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás 5 x 5, 

25 pohárhoz
• Rekesznagyság 90 x 90 mm

U 536 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás 6 x 6, 

36 pohárhoz
• Rekesznagyság 73 x 73 mm

U 537 műanyag kosár
• Rekeszmegosztás 7 x 7,

49 pohárhoz
• Rekesznagyság 63 x 63 mm

U 544 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 4 x 4,

16 pohárhoz
• Rekesznagyság 113 x 113 mm

U 545 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 5 x 5,

25 pohárhoz
• Rekesznagyság 90 x 90 mm

U 546 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 6 x 6, 

36 pohárhoz
• Rekesznagyság 73 x 73 mm

U 547 műanyag kosár szett
• Rekeszmegosztás 7 x 7, 4

9 pohárhoz
• Rekesznagyság 63 x 63 mm

-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Pohármagasságok minden
kosárszettnél magas felső kerettel
73 mm ig magasító és felső keret
nélkül
140–175 mm rövid magasítóval*
200–230 mm hosszú magasítóval*

Kosár szett magas peremmel

U 524/1 drótkosár, rilsan bevonattal
• Rögzített 4 rekeszes betéttel

max. 100 mm pohárátmérőjű 
poharak számára

• Ma 184, Szé 500, Mé 500 mm

U 525 drótkosár, rilsan bevonattal
• Rögzített 5 rekeszes betéttel

max. 80 mm pohárátmérőjű 
poharak számára

• Ma 184, Szé 500, Mé 500 mm
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PG 8165, PG 8166, PG 8169 típusokhoz

Univerzális kosarak

U 508 műanyag kosár 
• Csészékhez 4-soros
• Max 100 mm átmérőjű

csészékhez
• Ma x Szé x Mé: 

104x500x500 mm

U 313/2 műanyag kosár 
• 10 db 530x275 mm méretű

tálcához és 1/1-es GN edényhez
• Berakási távolság: 24 mm, 

berakási magasság: 160 mm
• Ma x Szé x Mé: 

179x 530x498 mm

U 502 műanyag kosár 
• Tányérokhoz, 6-9 soros
• Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
• Ma x Szé x Mé: 

109x500x500 mm

U 503 műanyag kosár 
• Evőeszközök, fagylaltos kelyhek

számára, kislyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé:109x500x500 mm

U 504 műanyag kosár 
• Evőszközök, kelyhek számára

9 kehelyhez
• Rekeszmegosztás: 106 x 106 mm
• Ma x Szé x Mé: 

145x500x500 mm

U 505 műanyag univerzális kosár
• Belmagasság: 160 mm
• Nagylyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé: 

195x500x500 mm

U 506 drótkosár 
• Tányérokhoz, 8 soros
• Berakási távolság: 54 mm
• Az E 167 evőeszköztartó belete-

hető
• Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm

E 167 evőeszközbetét
• Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
• Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm

U 507 Bistrokosár  
• Vegyes edényekhez
• Berakási magasság: 

92/113/98 mm
• Berakási mélység 52/49/49 mm
• Ma x Szé x Mé: 

165x 500x500 mm
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PG 8164 típusokhoz

Kosarak

U 424 Pohár kosár, 4-soros
• Vegyes edényekhez
• Berakási magasság: 

92/113/98 mm
• Berakási mélység 52/49/49 mm
• Ma x Szé x Mé: 

165x 500x500 mm

U 402 Tányérkosár 
• 10 db 530x275 mm méretű

tálcához és 1/1-es GN edényhez
• Berakási távolság: 24 mm, 

berakási magasság: 160 mm
• Ma x Szé x Mé: 

179x 530x498 mm

U 403 Evőeszköz kosár 
• Tányérokhoz, 6-9 soros
• Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
• Ma x Szé x Mé: 

109x500x500 mm

U 404 Evőeszköz kosár (korsó)
• Evőeszközök, fagylaltos kelyhek

számára, kislyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé:109x500x500 mm

U 405 Univerzális kosár 
• Evőszközök, kelyhek számára

9 kehelyhez
• Az osztások mérete: 

106 x 106 mm
• Ma x Szé x Mé: 

145x500x500 mm

U 407 Bisztrokosár
• Belmagasság: 160 mm
• Nagylyukú fenéklemezzel
• Ma x Szé x Mé: 

195x500x500 mm

U 408 Csészekosár 
• Tányérokhoz, 8 soros
• Berakási távolság: 54 mm
• Az E 167 ev eszköztartó belete-

hető
• Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm

U 409 Bisztrokosár
• Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
• Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm

U 423 Pohár kosár, 3-soros
• Vegyes edényekhez
• Berakási magasság: 

92/113/98 mm
• Berakási mélység 52/49/49 mm
• Ma x Szé x Mé: 

165x 500x500 mm
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Satzspiegel, Spaltenbreiten, Abstände,
Schrift und Typografie

További kosarak

E168 Evőeszköz kosár 
minden típushoz 
• 10 db 530x275 mm méretű

tálcához és 1/1-es GN edényhez
• Berakási távolság: 24 mm, 

berakási magasság: 160 mm
• Ma x Szé x Mé: 

179x 530x498 mm

U 515 Tálca kosár 
PG 8169 típushoz
• Tányérokhoz, 6-9 soros
• Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
• Ma x Szé x Mé: 

109x500x500 mm
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Kiegészítők

UO 30-60/80 Nyitott gépmagasító
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rendszerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UO 52-60/80 Nyitott gépmagasító 
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

UG 30-60/80 Egy oldalon nyitott
gépmagasító 
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 52-60/80 Egy oldalon nyitott
gépmagasító
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

UG 8,5-60 
Egy oldalon nyitott gépmagasító
a PG 8165/66/69 típusokhoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rendszerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 13,5-60 
Egy oldalon nyitott gépmagasító
a PG 8165/66/69 típusokhoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rendszerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UO 40-60 Nyitott gépmagasító
PG 8165/66/69 típusokhoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

U 600 Kosártartó 
a 400 x 600 mm-es kosarakhoz
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

AW 50 Csepegtető tálca 
PG 8165/66/69 típusokhoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rendszerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

AW 51 Csepegtető tálca 
PG 8165/66/69 típusokhoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rendszerű elöltöltős készülékekkel
• Nyitott
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

CN-RW hátlap PG 8166 típushoz
• Magasság: 30 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

DE-Set/1 PG 8166/69 típushoz
• Magasság: 52 cm
• Kombinálható frissvíz és tank

rend szerű elöltöltős készülékekkel
• 3 oldalon zárt
• A készülékekkel 

összecsavaroz ható
• Nemesacél
• Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm
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Miele Kft
1022 Budapest
Alsó Törökvész u. 2.

www.miele-professional.hu
professional@miele.hu

Közvetlen kapcsolat további
információkért és
tanácsadásért:

Termékinformáció
Tel: +36 1 8806 460
Fax: + 36 1 8806 403

Miele Márkaszerviz
Tel: +36 1 8806 480
Fax: + 36 1 8806 403
H-P: 07:30 – 17:30

© Miele & Cie. KG., Gütersloh / A módosítás joga fenntartva. H-04/2017
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