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Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka podblatowa M-iClean US Moduł GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ - max 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ - max 420 mm powyżej posadzki
dla zintegrowanego Modułu GiO:
- max 540 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm) 2.5 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
- max 570 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm) 3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki
- max 420 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UM Moduł GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ - max 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ - max 420 mm powyżej posadzki
dla zintegrowanego Modułu GiO:
- max 540 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm) 2.5 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
- max 570 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm) 3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki
- max 420 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki
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Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka podblatowa M-iClean UM+ Moduł GiO na tylnym panelu

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ - max 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ - max 540 mm powyżej posadzki
dla zintegrowanego Modułu GiO:
- max 660 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm) 2.5 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
- max 690 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm) 3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki
- max 540 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ - max 700 mm powyżej posadzki
dla zintegrowanego Modułu GiO:
- max 660 mm powyżej posadzki (cokół 120 mm)
- max 690 mm powyżej posadzki (cokół 150 mm)
- max 540 mm powyżej posadzki (oddzielny)

2.2 Przyłącze świeżej wody - 300 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne - 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka podblatowa M-iClean UL
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M-iClean US

- W pełni zintegrowany Moduł GiO  (moduł odróconej osmozy)
-

- Uchwyt z oświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym
-

- Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept

- Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach 
- Inteligentny system zarządzania energią 
- Private Label 2.0  - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz
- Filtr M-iClean  – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania)
- Przewody środka myjącego i nabłyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej
-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (max 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do 
zmywania oraz rodzaju zabrudzeń. 

Teoretyczna wydajność koszy/godz. (w.z.):

Czas cyklu w sekundach:

Teoretyczna wydajność koszy/godz.:
Czas cyklu w sekundach (zimna woda):

6.7 2.7

0.5

M-iClean US

400 V 230 V

2.0

6.0 2.0

1.9

7.5

315

ZALETY

400 x 400

90/120/180

40/30/20

90/120/180  180/180/240 

ComfortAir  (odzysk ciepła z pary) - zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzania wody dla kolejnego cyklu 
mycia

 20/20/15 40/30/20

RYSUNKI TECHNICZNE

Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW:

Ogrzewanie bojlera w kW:

Moc pompy w kW:

Łączna moc przyłączeniowa w kW:
Zużycie wody l/kosz:
Pojemność komory w litrach:
Wysokość załadunku w mm
Wymiary kosza w mm:

6 



M-iClean US

Kosz: 400 x 400 mm

Wysokość załadunku: 315 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean US

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI

-

-

-

-

-

OPCJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) - można rozszerzyć do 9 programów 
(Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta - kilkanaście programów)

Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone) ●
Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury ●

2 000 141

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z 
których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki)

Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci
Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy
System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej

Dozowniki nabłyszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi 
zbiornikami klienta

●

Przyłącze wody zimnej lub ciepłej

●
●

●

●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej 
pozycji i działania)

Konfiguracja do zmywania naczyń 22,600.00

 CENA W PLN

 CENA W PLNnr kat. 

 CENA W PLN

nr kat. 

22,300.00

(Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)

●
●

Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym 22,800.00

1 000 304

nr kat. 

●Konfiguracja do zmywania szkła
 1 kosz do szkła GV 40/15, plastikowy, z 4 wyjmowanymi rzędami (dla szkła w pozycji pochylonej)                                       

1 000 112 1 stojak na talerze VKV 40/7 na 10 talerzy o konstrukcji pasującej do kosza podstawowego VKV 40/4

●

Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu
Program samooczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania

●

Klasa ochrony IP X5

●

11 004 125 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 120 mm wysokość zmywarki: US 820 mm 7,970.00

1 000 160 1 kosz podstawowy (VKV 40/4), siatka o drobnych oczkach, wysokość 150 mm

1 000 226 1 kosz na sztućce CBS

1 zintegrowany kosz do szkła (UV 40/3), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o 
średnicy do Ø 200 mm

1 000 135

nr kat.  CENA W PLN

11 004 130 4,120.00ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean
minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędnosci 
energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność z EN 50593

7,970.0011 004 126 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 150 mm wysokość zmywarki: US 850 mm

Moduł odwróconej osmozy do M-iClean US:

11 004 128 Moduł GiO – wbudowany z tyłu urządzenia - głębokość urządzenia: US 690 mm 7,970.00

11 004 129 Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm 7,970.00

11 004 124 1,730.00Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu)

11 004 092 Wbudowana szafka pod zmywarką z 1 lewymi drzwiczkami na zawiasach, wysokość 400 mm 3,900.00

11 004 064 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

(Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)
11 004 072 Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu 440.00

11 004 111 Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

765.00

11 004 091 Podstawa 150 mm 765.00

Wbudowana szafka pod zmywarką z 1 prawymi drzwiczkami na zawiasach, wysokość 400 mm11 004 093 3,900.00

11 004 033

11 004 075 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący)
11 004 076 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz) 355.00

1,680.00

11 004 095 Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 150 mm 980.00

355.00

Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

11 004 090 Podstawa 120 mm
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M-iClean UM

- W pełni zintegrowany Moduł GiO  (moduł odróconej osmozy)
-

- Uchwyt z oświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym
-

- Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept

- Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach 
- Inteligentny system zarządzania energią 
- Private Label 2.0  - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz
- Filtr M-iClean – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania)
- Przewody środka myjącego i nabłyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej
-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22 - Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝ - Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (max 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar

DANE TECHNICZNE
M-iClean UM

400 V 230 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

Zużycie wody l/kosz: 2.4

Pojemność komory w litrach: 11.0

Ogrzewanie bojlera w kW: 6.00 2.00

Moc pompy w kW: 0.50

Łączna moc przyłączeniowa w kW: 6.70 2.70

Wysokość załadunku w mm 315

ZALETY

RYSUNKI TECHNICZNE

Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu

Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do 
zmywania oraz rodzaju zabrudzeń. 

Czas cyklu w sekundach (zimna woda): 90/120/180  180/180/240 

Wymiary kosza w mm: 500 x 500

Czas cyklu w sekundach: 90/120/180

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 40/30/20

ComfortAir  (odzysk ciepła z pary) - zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzania wody dla kolejnego cyklu 
mycia

8 



M-iClean UM

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 315 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean UM

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI

-

-

-

-

-

OPCJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)
Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

11 005 158

11 005 100 Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 150 mm 980.00

(Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)

11 005 116

Płukanie zimną wodą (dostępne tylko w połączeniu z Modułem GiO) 1,040.00

(Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)

11 005 067 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

11 005 093 Podstawa 120 mm 980.00

11 005 036

11 005 075 Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu 440.00

nr kat. 

2 000 142 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej 24,900.00

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

 CENA W PLN 

Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci ●
Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy ●

nr kat. 

Dozowniki nabłyszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi 
zbiornikami klienta

 CENA W PLN 

●

●

Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone) ●

System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej ●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●
Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej 
pozycji i działania)

Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu ●

Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury ●
Program samooczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania ●

nr kat. 

Konfiguracja do zmywania szkła ●

●

1 000 305 1 kosz do szkła GV 50/23, powlekany poliamidem, 5 rzędów na szklanki o średnicy do Ø 90 mm                    

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z 
których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki)

●

Klasa ochrony IP X5 ●

 CENA W PLN 

3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) - można rozszerzyć do 9 programów 
(Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta - kilkanaście programów)

1 000 294 1 kosz VKV 50/2 BK na małe elementy (siatka o drobnych oczkach), plastik
Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym 25,300.00

Konfiguracja do zmywania naczyń / garów 25,000.00

1 000 100 1 uniwersalny kosz VKV 50/1, plastikowy, 8 rzędów

1 000 126 1 zintegrowany kosz do szkła (GV 50/17), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o 
średnicy do Ø 200 mm oraz sztućce

1 000 226

11 005 134 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 120 mm wysokość zmywarki: UM 820 mm 7,970.00

11 005 135 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 150 mm wysokość zmywarki: UM 850 mm 7,970.00

nr kat. 

Moduł odwróconej osmozy do M-iClean UM:
 CENA W PLN 

11 005 136 Moduł GiO – wbudowany z tyłu urządzenia - głębokość urządzenia: UM 690 mm 7,970.00

11 005 137 Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm 7,970.00

11 005 138 ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean
minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędnosci 
energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność z EN 50593

4,120.00

11 005 131 Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu) 1,730.00

11 005 079 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z obecnymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz) 355.00

11 005 034 1,680.00

11 005 125 Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 100 mm

1 pojemnik na sztućce CBS

980.00

11 005 078 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący) 355.00

11 005 094 Podstawa 150 mm 980.00

11 005 098 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 500 mm 3,015.00

11 005 157 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 500 mm 3,840.00

Opcja - zamykane drzwiczki do wbudowanej szafki  (wys. 400 i 500 mm) 1,485.00
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M-iClean UM+

- W pełni zintegrowany Moduł GiO  (moduł odróconej osmozy)
-

- Uchwyt z oświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym
-

- Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept

- Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach 
- Inteligentny system zarządzania energią 
- Private Label 2.0  - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz
- Filtr M-iClean – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania)
- Przewody środka myjącego i nabłyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej
-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (max 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE
M-iClean UM+

400 V 230 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

Zużycie wody l/kosz: 2.4

Pojemność komory w litrach: 11.0

Wysokość załadunku w mm 435

Ogrzewanie bojlera w kW: 6.00 2.00

Moc pompy w kW: 0.50

Łączna moc przyłączeniowa w kW: 6.70 2.70

Czas cyklu w sekundach (zimna woda): 90/120/240  180/180/240 

Teoretyczna wydajność koszy/godz. (z. w.): 40/30/15  20/20/15 

Wymiary kosza w mm: 500 x 500

Czas cyklu w sekundach: 90/120/240

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 40/30/15

ZALETY

RYSUNKI TECHNICZNE

Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu

Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do 
zmywania oraz rodzaju zabrudzeń. 

ComfortAir  (odzysk ciepła z pary) - zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzania wody dla kolejnego cyklu 
mycia
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M-iClean UM+

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 435 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean M+

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI

-

-

-

-

-

OPCJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

1,680.00

Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

11 006 138

11 006 100

11 006 078

11 006 079

11 006 0345

11 006 116

ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean
minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędnosci 
energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność z EN 50593

4,120.00

(Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)

Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 100 mm
Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 150 mm 980.00

Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący) 355.00

Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz) 355.00

11 006 098 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 400 mm 3,015.00

Konfiguracja do zmywania naczyń / garów

nr kat. 

2 000 143 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej 27,100.00

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

 CENA W PLN 

Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci ●
Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy ●

nr kat. 

Dozowniki nabłyszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi 
zbiornikami klienta

 CENA W PLN 

●

●

Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone) ●

System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej ●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●
Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej 
pozycji i działania).

Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu ●
●

Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury ●
Program samooczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania ●

3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) - można rozszerzyć do 9 programów 
(Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta - kilkanaście programów)

nr kat. 

Konfiguracja do zmywania szkła 27,000.00

1 000 305 1 kosz GV 50/25, plastikowy, z 5 wyjmowanymi rzędami (do szklanek w pozycji pochylonej)

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z 
których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki)

●

Klasa ochrony IP X5 ●

1 000 100 1 uniwersalny kosz VKV 50/1, plastikowy, 8 rzędów ●
1 000 294 1 kosz VKV 50/2 BK na małe elementy (siatka o drobnych oczkach), plastik ●

 CENA W PLN 

Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym 27,300.00

1 000 126 1 zintegrowany kosz do szkła (GV 50/17), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o 
średnicy do Ø 200 mm oraz sztućce

1 000 226 1 pojemnik na sztućce CBS

Moduł odwróconej osmozy do M-iClean UM:
11 006 134 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 120 mm wysokość zmywarki: UM 820 mm 7,970.00

nr kat.  CENA W PLN 

11 006 135 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 150 mm wysokość zmywarki: UM 850 mm 7,970.00

11 006 136 7,970.00

11 006 137 7,970.00

11 006 130 1,730.00Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu)
(Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)

Moduł GiO – wbudowany z tyłu urządzenia - głębokość urządzenia: UM 690 mm
Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm

11 006 075 Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu 440.00

11 006 125 980.00

11 006 155 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 500 mm 3,840.00

11 006 156 Opcja - zamykane drzwiczki do wbudowanej szafki  (wys. 400 i 500 mm) 1,485.00

11 006 067 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00
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M-iClean UL

- W pełni zintegrowany Moduł GiO  (moduł odróconej osmozy)
-

- Uchwyt z oświetleniem LED i wskaźnikiem stanu maszyny z kodem kolorystycznym
-

- Intuicyjny interfejs użytkownika – Blue Concept

- Oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiczkach 
- Inteligentny system zarządzania energią 
- Private Label 2.0  - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz
- Filtr M-iClean – aktywny system filtrów (z funkcją monitorowania prawidłowej pozycji i działania)
- Przewody środka myjącego i nabłyszczacza umieszczone wewnątrz urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej
-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (max 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar
- Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

DANE TECHNICZNE
M-iClean UL

400 V 230 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

Zużycie wody l/kosz: 2.8

Pojemność komory w litrach: 11.0

Wysokość załadunku w mm 435

Ogrzewanie bojlera w kW: 6.00 2.00

Moc pompy w kW: 0.50

Łączna moc przyłączeniowa w kW: 6.70 2.70

Czas cyklu w sekundach (zimna woda): 90/120/240  180/180/240 

Teoretyczna wydajność koszy/godz. (z. w.): 40/30/15  20/20/15 

Wymiary kosza w mm: 500 x 600 (500)

Czas cyklu w sekundach: 90/120/240

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 40/30/15

ZALETY

RYSUNKI TECHNICZNE

Wyświetlacz dotykowy wykonany z bezpiecznego szkła ze wskaźnikiem postępu programu

Dzięki regulowanym parametrom cyklu zmywania zmywarkę M-iClean można dostosować do konkretnych wymagań klienta, naczyń do 
zmywania oraz rodzaju zabrudzeń. 

ComfortAir  (odzysk ciepła z pary) - zminimalizowanie ilości uwalnianej pary, wykorzystanie ciepła do ogrzania wody dla kolejnego cyklu 
mycia
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M-iClean UL

Kosz: 500 x 600 (500) mm

Wysokość załadunku: 435 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean UL

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWE KONFIGURACJE Z KOSZAMI

-

-

-

-

-

-

-

-

OPCJE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-11 007 103 Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

 CENA W PLN

 CENA W PLN

 CENA W PLN

 CENA W PLN

11 007 075 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (środek myjący) 355.00

11 007 076 Lanca zasysająca z kontrolą poziomu do użytku z zewnętrznymi zbiornikami klienta (nabłyszczacz) 355.00

11 007 034 Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

1,680.00

Pompa wspomagająca podnosząca ciśnienie z sieci ●
Pompa odpływowa do wysokości odpływu do 700 mm z bezpośrednim dostępem do wirnika pompy

Konfiguracja do zmywania garów

●

nr kat. 

Dozowniki nabłyszczacza i środka myjącego z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi 
zbiornikami klienta

●

●

nr kat. 

2 000 144 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej 32,100.00

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

Drzwi z blokadą położenia (można zostawić lekko uchylone) ●

System wykrywania przecieków, taca ociekowa ze stali nierdzewnej ●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●
Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej (z funkcją monitorowania prawidłowej 
pozycji i działania).

Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu ●

Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury ●
Program samooczyszczania, program odkamieniania w komorze zmywania ●

●3 standardowe programy (różne czasy mycia i ciśnienie wody) - można rozszerzyć do 9 programów 
(Dział Serwisu może ustawić parametry określone i specyficzne dla klienta - kilkanaście programów)

nr kat. 

Konfiguracja do zmywania szkła 31,300.00

1 000 305 1 kosz GV 50/25, plastikowy, z 5 wyjmowanymi rzędami (do szklanek w pozycji pochylonej)

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węża odpływowego, kabla elektrycznego (z 
których każdy rozciąga się na odległość 1,4 m od zmywarki)

●

Klasa ochrony IP X5 ●

1 000 100 1 uniwersalny kosz VKV 50/1 z bolcami na płaskie i głębokie talerze, filiżanki, spodeczki, 8 rzędów, ●

1 000 243 a kosz TV 50/22 z stali nierdzewnej na 8 tac (max. 600 x 400 mm) ●

1 000 101 ●1 kosz VKV 50/2 na małe elementy z możliwością umieszczenia dodatkowego kosza na sztućce, garnki i 
miski, akcesoria kuchenne, filiżanki lub sztućce ułożone poziomo na dnie

1 000 101

Konfiguracja do zmywania naczyń w lokalu gastronomicznym 31,600.00

Konfiguracja do zmywania naczyń 31,400.00

1 000 100 1 uniwersalny kosz VKV 50/1 z bolcami na płaskie i głębokie talerze, filiżanki, spodeczki, 8 rzędów, 
1 kosz VKV 50/2 na małe elementy z możliwością umieszczenia dodatkowego kosza na sztućce, garnki i 
miski, akcesoria kuchenne, filiżanki lub sztućce ułożone poziomo na dnie

11 007 120 Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm 7,970.00

nr kat. 

Moduł odwróconej osmozy do M-iClean UM:

1 000 126 1 zintegrowany kosz do szkła (UV 40/3), powlekany poliamidem, na szklanki, filiżanki, spodki i talerze o 
średnicy do Ø 200 mm

1 000 226 1 kosz na sztućce CBS

11 007 124 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 120 mm wysokość zmywarki: UM 820 mm 7,970.00

11 007 123 Moduł GiO – wbudowany w dolną część podstawy - 150 mm wysokość zmywarki: UM 850 mm 7,970.00

11 007 125 4,120.00

1,730.00Opcja membrany bardziej odpornej na chlor (dostępne tylko z Modułem GiO wbudowanym z tyłu)
(Uwaga: Należy koniecznie przestrzegać wartości granicznych dla wody zasilającej)

ComfortAir system odzysku ciepła M-iClean
minimalizacja oparów, redukcja wilgoci resztkowej na szkle i porcelanie do 98% przy oszczędnosci 
energii do 21% (w porównaniu z poprzednim modelem), zgodność z EN 50593

11 007 065 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

11 007 089 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 400 mm 3,015.00

(Uwaga: maks. temperatura wody zasilającej 20 °C; zwiększa czas trwania cykli zmywania o 120 sek.)
11 007 072 Wbudowane pojemniki ze środkiem do dozowania z elektroniczną kontrolą poziomu 440.00

11 007 001 Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 100 mm 980.00

11 007 115 Podstawa z wolną przestrzenią pod maszyną lub szafką wysokość 150 mm 980.00

11 007 137 Wbudowana szafka pod zmywarką drzwiczkami skrzydłowymi na zawiasach, wysokość 500 mm 3,840.00

11 007 138 Opcja - zamykane drzwiczki do wbudowanej szafki  (wys. 400 i 500 mm) 1,485.00
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Zmywarki kapturowe - klasa premium M-iClean H

Widok zmywarek / punkty podłączeń

Linia M-iClean

M-iClean HM

Linia M-iClean

M-iClean HL

Linia M-iClean

M-iClean HXL

26Systemy stołów

strona

16-18

20-21

22-23

24-25

15 



Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka kapturowa M-iClean HM (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie
Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HM (układ narożny)

Pozycja montażowa: zlew z przodu Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki 2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki 3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki
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Widok zmywarek/punkty podłączeń
Zmywarka kapturowa M-iClean HL (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie
Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HL (układ narożny)

Pozycja montażowa: zlew z przodu Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki 2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki 3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki
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Widok zmywarek/punkty podłączeń
Zmywarka kapturowa M-iClean HXL (układ liniowy)

Pozycja montażowa: zlew po lewej stronie
Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie (lustrzane odbicie)

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa M-iClean HXL (układ narożny)

Pozycja montażowa: zlew z przodu Pozycja montażowa: zlew po prawej stronie

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki 2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki 3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki
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M-iClean HM

- Niezrównany komfort ergonomiczny

-

-

- Doskonałe rezultaty zmywania

-

-

-

-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
-

-

- Przyłącza długości 1,8 m od zmywarki
-

DANE TECHNICZNE
M-iClean HM

HM z Power Wash (PW)

Ogrzewanie zbiornika w kW: 4.0

Bezpiecznik 25 A 14.2 -

Bezpiecznik 16 A 6.0 -

Bezpiecznik 20 A 8.0 8.0

Bezpiecznik 25 A 9.0 -

Bezpiecznik 32 A 11.0

Ogrzewanie bojlera w kW:

0,75

Doskonała oszczędność energii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła z wody ściekowej w połączeniu z układem 
odzysku ciepła z pary wodnej 
Wysokość załadunku 505 mm – optymalna nie tylko dla naczyń ale również garnków i pojemników

Zużycie wody l/kosz: 2.4

Pojemność komory w litrach: 22.0

Wysokość załadunku w mm 505

Teoretyczna wydajność w szklankach/godz. 

ZALETY

1080/720/306

2160/1440/612

Teoretyczna wydajność w talerzach/godz.:

Wymiary kosza w mm: 500 x 500

Czas cyklu w sekundach: 60/90/210

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 60/40/17

Komfort pracy (warunki w zmywalni) dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu - ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń,  zmniejszenie 
wpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędność pieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji

Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bez polerowania, szybsze suszenie przy użyciu stołu suszącego,  o około 20% 
lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym

11.0

Bezpiecznik 16 A 7.2 -

16.2 17.0

Bezpiecznik 20 A 9.2 10.0

Moc pompy w kW:

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

Bezpiecznik 32 A

1,5

Gwarantowana wydajność - 60-miesięczna gwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura

Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić 
ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu

RYSUNKI TECHNICZNE

Jakość marki – wyprodukowane przez MEIKO
Systemy dozowania i dostarczania środka myjącego i nabłyszczacza ze stali nierdzewnej pozwalają na uniknięcie przestojów i kosztów 
napraw;  niezawodne działanie automatycznego kaptura (możliwa również obsługa ręczna)
Dowolne zmiany użytkowe (możliwość wykonania przez klienta) bez dodatkowego wysiłku i kosztów
Regulowana wysokość (nóżki) dla wszystkich zmywarek; łatwe dostosowanie wymagań w zakresie zasilania (w zależności od istniejącej 
instalacji elektrycznej); możliwość instalacji wyświetlacza z boku, z dowolnej strony lub na zewnątrz (na ścianie).

Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 
60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar

Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej 
strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm 
(w odstępach co 25 mm)

Woda miękka 10o
C

 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 

(max 3
o
dH)
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M-iClean HM

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 505 mm

Wydajność: do 60 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HM

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWA KONFIGURACJA Z KOSZAMI

-

-

PAKIETY

-

-

-

-

-

-

-

-

AKCESORIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-12 006 048 Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

nr kat. 

2 000 166 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) 53,200.00

 CENA W PLN 

12 006 087 Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●

nr kat. 

12 006 103 Automatyczny kaptur - automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura ●

12 006 085

System wykrywania przecieków ●

 CENA W PLN 

Filtr M-iClean – aktywny system filtracyjny ●

Dozownik nabłyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●
Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu ●

Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane z stali nierdzewnej ●
●
●

Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa ●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●

Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej
M-iClean signal concept - sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty

nr kat. 

●

1 000 100 2 x uniwersalny kosz VKV 50/1, z tworzywa sztucznego, 8 rzędów ●
1 000 101 1 kosz na małe elementy VKV 50/2 (szeroka siatka) z tworzywa sztucznego ●

Składany uchwyt kosza
 CENA W PLN 

12 006 059 Pakiet Doskonałego Połysku 8,410.00

Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej

Pakiet Komfortu Ergonomicznego - Automatyczne wykrywanie kosza

Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów
Niedostępne z Pakietem Doskonałego Połysku

Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm
Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów

nr kat. 

12 006 056 Pakiet Przyjaznego Klimatu - odzysk ciepła Air Concept 9,400.00

Niedostępne z Pakietem Przyjaznego Klimatu

12 006 058 490.00

12 006 057 Pakiet Oszczędności Energetycznej - niezrównana oszczędność energii i efektywność energetyczna 4,945.00

System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej

 CENA W PLN 

12 006 084 8,890.00

Pakiet Oszczędności Energetycznej + Pakiet Doskonałego Połysku 
nr kat. 

12 006 108 Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący i ceny stołów - patrz tabela z stołami) 500.00

12 006 121 Zatrzymanie ciepła (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem) 2,130.00

Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie 
stołu z krawędzią zagiętą w dół
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept
PowerWash - Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych 
naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia

12 006 114

12 006 100

12 006 102

System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej 3,560.00

1,900.00

Moduł GiO – w pełni zintegrowany 
12 006 063 Opcja: membrany odporne na działanie chloru 1,730.00

12 006 091 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu) 350.00

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN -
patrz moduł Uzdatnianie wody)

12 006 092 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabłyszczacza)

Pakiet Komfortu Ergonomicznego + Pakiet Oszczędności Energetycznej

System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu 
kaptura - poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybsze schnięcie naczyń, 
odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek.
Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej

Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem) 490.00

Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Komfortu Ergonomicznego 

Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego) 170.00

570.00

2,410.00

6,670.00

Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Doskonałego Połysku

DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMBINACJE PAKIETÓW:

350.00

12 006 042 Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C 800.00

12 006 129

1 720 103

12 006 002

12 006 098 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania)

 CENA W PLN 
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M-iClean HL

- Niezrównany komfort ergonomiczny

-

-

- Doskonałe rezultaty zmywania

-

-

-

-

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
-

-

- Przyłącza długości 1,8 m od zmywarki
-

Ogrzewanie bojlera w kW:

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 4.0

Bezpiecznik 32 A 17.0

Bezpiecznik 20 A 10.0

Bezpiecznik 32 A

Moc pompy w kW: 1.5

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

Bezpiecznik 20 A

Czas cyklu w sekundach: 60/90/210

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 60/40/17

500 x 500

do 650 x 500
Wymiary kosza w mm:

Zużycie wody l/kosz: 3.0

Pojemność komory w litrach: 22.0

Wysokość załadunku w mm 560

Komfort pracy (warunki w zmywalni) dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu - ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń,  zmniejszenie 
wpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędność pieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji

Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bez polerowania, szybsze suszenie przy użyciu stołu suszącego,  o około 20% 
lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym
Doskonała oszczędność energii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła z wody ściekowej w połączeniu z układem 
odzysku ciepła z pary wodnej 
Wysokość załadunku 560 mm, wymiar koszy nawet do 650x500 mm – idealna do większych naczyń, garnków i pojemników
Jakość marki – wyprodukowane przez MEIKO

Teoretyczna wydajność w talerzach/godz.: 1320/880/374

Teoretyczna wydajność w szklankach/godz. 2160/1440/612

ZALETY

Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić 
ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu 
Gwarantowana wydajność - 60-miesięczna gwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura

Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej 
strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm 
(w odstępach co 25 mm)

Systemy dozowania i dostarczania środka myjącego i nabłyszczacza ze stali nierdzewnej pozwalają na uniknięcie przestojów i kosztów 
napraw;  niezawodne działanie automatycznego kaptura (możliwa również obsługa ręczna)
Dowolne zmiany użytkowe (możliwość wykonania przez klienta) bez dodatkowego wysiłku i kosztów
Regulowana wysokość (nóżki) dla wszystkich zmywarek; łatwe dostosowanie wymagań w zakresie zasilania (w zależności od istniejącej 
instalacji elektrycznej); możliwość instalacji wyświetlacza z boku, z dowolnej strony lub na zewnątrz (na ścianie).

RYSUNKI TECHNICZNE

Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 
60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar

Woda miękka 10o
C

 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 

(max 3
o
dH)

M-iClean HL

8.0

11.0
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M-iClean HL

Kosz: 500 (650) x 500 mm

Wysokość załadunku: 560 mm

Wydajność: do 60 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HL  CENA W PLN

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWA KONFIGURACJA Z KOSZAMI  CENA W PLN 

-

-

PAKIETY  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

AKCESORIA  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nr kat. 

2 000 167 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) 64,300.00

12 007 072 Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●
Dozownik nabłyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●

nr kat. 

12 007 088 Automatyczny kaptur - automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura ●

12 006 070

Filtr M-iClean – aktywny system filtracyjny ●
Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa ●

Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu ●
System wykrywania przecieków ●

M-iClean signal concept - sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty ●
Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej ●

Tylny panel ze stali nierdzewnej ●
Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane z stali nierdzewnej ●

1 000 295 1 x kosz na małe elementy VKV 60/2 BK (drobna siatka), z tworzywa sztucznego ●
nr kat. 

12 007 107 Pakiet Przyjaznego Klimatu - odzysk ciepła Air Concept 10,450.00

Składany uchwyt kosza ●
nr kat. 

1 000 296 2 x kosz na talerze VKV 60/1, z tworzywa sztucznego, na 22-24 talerze ●

Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej
12 007 108 Pakiet Oszczędności Energetycznej - niezrównana oszczędność energii i efektywność energetyczna 5,420.00

System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej

System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu 
kaptura - poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybsze schnięcie naczyń, 
odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek.

Niedostępne z Pakietem Doskonałego Połysku
12 007 110 Pakiet Doskonałego Połysku 8,410.00

Niedostępne z Pakietem Przyjaznego Klimatu

12 007 109 Pakiet Komfortu Ergonomicznego - Automatyczne wykrywanie kosza

Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów
490.00

DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMBINACJE PAKIETÓW:
Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Komfortu Ergonomicznego 

Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm
Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów
Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej

Pakiet Oszczędności Energetycznej + Pakiet Doskonałego Połysku 
nr kat. 

12 007 122 Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego) 170.00

Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Doskonałego Połysku
Pakiet Komfortu Ergonomicznego + Pakiet Oszczędności Energetycznej

12 007 099 Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem) 490.00

1 720 103 Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie 
stołu z krawędzią zagiętą w dół

570.00

12 007 087 Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept

2,410.00

12 007 083 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

12 007 093 Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący i ceny stołów - patrz tabela z stołami) 500.00

12 007 085 System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej 3,560.00

12 007 106 Zatrzymanie ciepła (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem) 2,600.00

12 007 114 Opcja: membrany odporne na działanie chloru 

12 007 041 Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C 800.00

12 007 068 Moduł GiO – w pełni zintegrowany 8,890.00

12 007 047 Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00

PowerWash - Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych 
naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia

12 007 077 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabłyszczacza) 350.00

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN -
patrz moduł Uzdatnianie wody)

12 007 076 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu) 350.00

1,730.00

23 



M-iClean HXL

- Niezrównany komfort ergonomiczny

-

-

- Doskonałe rezultaty zmywania

-

-

-

-

- Przyłącze odpływu- wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
-

-

- Przyłącza długości 1 m od zmywarki
-

Czas cyklu w sekundach (mycie szkła): 90/120/120

Zmywarka kapturowa na dwa kosze - zapewnia dużo miejsca do mycia naczyń

Bezpiecznik 20 A

Bezpiecznik 25 A

Bezpiecznik 32 A

Bezpiecznik 35 A

Bezpiecznik 50 A

2 x 0.75

- 17.0 / 20.6

18.0 / 28.1 18.0 / 29.6

Przyjemna atmosfera przez cały czas dzięki pakietowi Przyjaznego Klimatu - ok. 80% mniej pary w strefie mycia naczyń,  zmniejszenie 
wpływu nadmiernej wilgoci i ciepła na pracowników, oszczędność pieniędzy dzięki odzyskowi ciepła z wentylacji

Moduł GiO (odwróconej osmozy) dla niezrównanego połysku bez polerowania, szybsze suszenie przy użyciu stołu suszącego,  o około 20% 
lepsze wyniki mycia dzięki ulepszonemu kształtowi dyszy na ramieniu myjącym

Wymiary kosza w mm: 2 x 500x500

Czas cyklu w sekundach (mycie naczyń): 60/90/210

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 120/80/24

Zużycie wody l/kosz: 4.8

Pojemność komory w litrach:

Przyłącze można umieścić z prawej lub lewej 
strony zmywarki

*Wysokość można zmniejszyć do 125 mm
(w odstępach co 25 mm)

Systemy dozowania i dostarczania środka myjącego i nabłyszczacza ze stali nierdzewnej pozwalają na uniknięcie przestojów i kosztów 
napraw;  kaptur działa niezawodnie (możliwa obsługa ręczna)
Elastyczne użytkowanie bez dodatkowego wysiłku
Podstawowy montaż i wysokość regulowana dla wszystkich zmywarek; łatwe dostosowanie wymagań w zakresie zasilania do systemu 
lokalnego, wyświetlacz można zamontować z boku, z dowolnej strony lub na zewnątrz

RYSUNKI TECHNICZNE

Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 
60 kPa/0,6 bar, maximum 500 kPa/5 bar

Woda miękka 10o
C

 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 

(max 3
o
dH)

Doskonała oszczędność energii, szybki czas zwrotu z inwestycji dzięki układowi odzysku ciepła z wody ściekowej w połączeniu z układem 
zatrzymywania ciepła   
Wysokość załadunku 505 mm – idealna do większych naczyń
Jakość marki – wyprodukowane przez MEIKO

Teoretyczna wydajność w talerzach/godz.: 2160/1440/612

Teoretyczna wydajność w szklankach/godz. 4320/2880/1224

ZALETY

Wygodny, automatyczny system sterowania kapturem i wykrywania kosza z funkcją automatycznego uruchamiania, aby zapewnić 
ergonomiczną i efektywną pracę; szklany panel sterowania wykonany z bezpiecznego szkła i umieszczony na poziomie oczu 
Gwarantowana wydajność - 60-miesięczna gwarancja na wszystkie elektryczne i mechaniczne elementy systemu automatycznego kaptura

54.0

Wysokość załadunku w mm 505

Bezpiecznik 50 A

Bezpiecznik 63 A

Moc pompy w kW:

- 22.0 / 33.6

2 x 1.5

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 8.0

M-iClean HXL

HM z PW

22.0 / 32.1 -

9.0 / 11.1 -

- 9.0 / 16.6

18.0 / 21.1 -

Ogrzewanie bojlera w kW / łączna moc 
przyłączeniowa
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M-iClean HXL

Kosz: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 505 mm

Wydajność: do 120 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA M-iClean HXL  CENA W PLN

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PODSTAWOWA KONFIGURACJA Z KOSZAMI  CENA W PLN 

-

-

PAKIETY  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

AKCESORIA  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 720 103 Pokrywa po lewej stronie pomiędzy ścianą a urządzeniem, jeżeli zmywarka stoi w rogu: przedłużenie 
stołu z krawędzią zagiętą w dół

570.00

12 008 097 Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie odmineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO) w zmywarkach wyposażonych w system AirConcept

4,820.00

Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Doskonałego Połysku
nr kat. 

12 007 122 Dodatkowa stopa z regulacją wysokości (wymagana w przypadku montażu wolnostojącego) 170.00

DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE KOMBINACJE PAKIETÓW:
Pakiet Przyjaznego Klimatu + Pakiet Komfortu Ergonomicznego

Moduł GiO – umieszczony poza urządzeniem (Szer. x Gł. x Wys.) 140 x 550 x 600 mm
Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów
Niedostępne z Pakietem Oszczędności Energetycznej

Niedostępne z pakietem Doskonałego Połysku
12 008 009 Pakiet Doskonałego Połysku 14,550.00

12 008 008 Pakiet Komfortu Ergonomicznego - Automatyczne wykrywanie kosza

Przygotowaie do stołu suszącego, moduł suszący i stoły - patrz ceny w tabeli stołów
990.00

nr kat. 

12 008 006 Pakiet Przyjaznego Klimatu - odzysk ciepła Air Concept 18,900.00

System odzysku ciepła z funkcją samodzielnego czyszczenia, brak oparów uwalnianych przy otwieraniu 
kaptura - poprawia środowisko wewnątrz pomieszczenia i środowisko pracy, szybsze schnięcie naczyń, 
odprowadzanie oparów (wydłużony czas cyklu): przez 30 sek.

nr kat. 

1 000 100 4 x uniwersalny kosz VKV 50/1, z tworzywa sztucznego, 8 rzędów ●
1 000 101 1 kosz na małe elementy VKV 50/2 (szeroka siatka) z tworzywa sztucznego ●

Zintegrowane ramię do mycia i płukania ze stali nierdzewnej ●
Składany uchwyt kosza ●

Rurki dozowania oraz doprowadzania chemii wykonane z stali nierdzewnej ●
M-iClean signal concept - sygnalizuje o stanie urządzenia podając polskie komunikaty ●

Pompa podnosząca ciśnienia / pompa spustowa ●
Tylny panel ze stali nierdzewnej ●

System wykrywania przecieków ●
Filtr M-iClean – aktywny system filtracyjny ●

Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu ●

Dozownik środka myjącego z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●
Dozownik nabłyszczacza z końcówką zasysającą do użytku ze zbiornikiem zewnętrznym ●

nr kat. 

12 008 099 Automatyczny kaptur - automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura ●

nr kat. 

2 000 168 Przyłącze wody zimnej lub ciepłej, zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) 98,100.00

12 008 002 PowerWash - Trzy konfiguracje silnika pompy gwarantują doskonałe dopasowanie do zmywanych 
naczyń oraz do określonego poziomu zabrudzenia

17,350.00

12 008 113 Automatyczne wykrywanie kosza (tylko w połączeniu z automatycznym kapturem) 980.00

12 008 098 System odzysku ciepła z wody ściekowej ze stali nierdzewnej 3,560.00

12 008 093 Program wymiany wody (Uwaga: wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

12 008 104 Przygotowanie do stołu suszącego (moduł suszący i ceny stołów - patrz tabela z stołami) 1,000.00

12 008 046 Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C 800.00

12 008 078 Moduł GiO – w pełni zintegrowany 14,530.00

12 008 079 Opcja: membrany odporne na działanie chloru 1,730.00

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN - 
patrz moduł Uzdatnianie wody)

12 008 086 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu) 355.00

12 008 087 Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabłyszczacza) 355.00

12 008 052 Private Label 2.0 - indywidualny, spersonalizowany wyświetlacz 340.00
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Systemy stołów dla maszyn kapturowych M-iClean H

Standardowy stół rolkowy z 2 jednostkami suszącymi (dla zmywarek M-iClean H wymagane jest 
przygotowanie do stołu suszącego). Opcja dodatkowego przycisku nie jest możliwa w przypadku stołu 
rolkowego.  

Długość: 700/850/1300 mm (możliwa długość specjalna do 2300 mm, cena na zapytanie)

2500/700/850 mm 4 4

Stoły standardowe z zlewem (500/400/250 mm), zatyczką, osłoną przeciwbryzgową i półką do 
przechowywania

2200/700/850 mm 4 3

2

1700/700/850 mm 3 2

700/700/850 mm 1 1

1200/700/850 mm 2 1

2200/700/850 mm 4 3

2500/700/850 mm 4 4

3 2 8,325.00

1900/700/850 mm 3 3

2 1

(wymagana opcja zmywarki: przygotowanie do stołu suszącego)
Dodatkowy moduł suszący (dla stołów od 1200 mm długości)
Przycisk modułu suszącego (opcja wymaga jednego z poniższych ekranów)

Stoły wykonane są w całości ze stali nierdzewnej 18/10; blat z prowadnicą kosza i rantem do ściany, podstawa tylna 40 mm, rama z 
regulowanego profilu kwadratowego. Prześwit: 150 mm (odstęp zlewu 150 mm od maszyny).

kosz 500 mmProdukt

Stoły standardowe (pochylony blat)

14 000 141 560,00 / metr

14 000 098 1000,00 / metr

Ekran 110 mm wysoki, na metr

Ekran 300 mm wysoki, na metr

14 000 142 3,270.00

14 000 143 300.00

Moduł suszący

14 000 005 7,950.00

14 000 134 8,980.00

2200/700/850 mm 4

2500/700/850 mm 4

14 000 139 3,270.00

4,150.00

14 000 004 5,700.00

14 000 133 6,730.00

1300/700/850 mm 2

14 000 145 18,830.00

9,280.00

Stoły na zamówienie, podstawa, bez zlewu, cena za 1 metr bieżący (dot. stołów długości 1000 mm lub 
więcej)

1900/700/850 mm 3 3

1300/700/850 mm 2

14 000 004

14 000 133 9,355.00

3,710.001200/700/850 mm 2

1700/700/850 mm 3

12 001 067

14 000 004 11,600.00

14 000 133 13,015.00

14 000 005 14,810.00

14 000 134 16,415.00

14 000 002 7,160.00

14 000 003 8,645.00

14 000 132

14 000 132

14 000 005 10,570.00

14 000 134 7,100.00

14 000 002 5,815.00

14 000 003 6,340.00

Stoły standardowe z zlewem (500/400/250 mm) i zatyczką
700/700/850 mm 1 1

1200/700/850 mm

14 000 132 1300/700/850 mm 2 2 6,770.00

1700/700/850 mm

1900/700/850 mm 3

nr kat. 

14 000 002 700/700/850 mm 1

3

4

2

3

1

2

kosz 600 mm  CENA W PLN

1 3,190.00

14 000 003
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Zmywarki kapturowe uniwersalne - klasa premium Point2

Widok zmywarek / punkty podłączeń

Klasa Premium

DV 270.2

Klasa Premium

FV 130.2

Klasa Premium

FV 250.2

28-29

30-31

32-33

34-35

27 



Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka uniwersalna DV 270.2

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 350 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka uniwersalna FV 130.2

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 400 mm powyżej posadzki
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Widok zmywarek/punkty podłączeń

Zmywarka uniwersalna FV 250.2

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki
2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 400 mm powyżej posadzki
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Zmywarka do garnków i pojemników DV 270.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝

9.0

100.0

650

System filtrowania wody AktivPlus  pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej

Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją

Wymiary kosza w mm:

Czas cyklu w sekundach:

Teoretyczna wydajność koszy/godz.:
Czas cyklu w sekundach z Modułem GiO

Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu

Trzy cykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania
Oscylacyjne ramiona myjące

180/240/480

ZALETY

1310 x 690

120/240/480

30/15/7

System AquaStop  z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i 
niezawodności

Wartość bezpiecznika musi być wybrana na 
podstawie całkowitego podłączonego 
obciążenia i zgodnie z VDE 0100

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 9.0

Point2 AirConcept max 20
o
C

Moc pompy w kW: 2 x 2,2

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC
   przyłącze zimnej wody

Ogrzewanie bojlera w kW:

   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

DV 270.2

12.0

18.0

15.0

Wąż dopływowy G ¾˝ - max. twardość wody 
3 °dH (0,54 mmol / l CaCO3)

RYSUNKI TECHNICZNE

Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu
Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń

Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 0,6 
bar (60 kPa), maximum 5 bar (500 kPa)
Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą wodą,           
38,3 A z zimną wodą

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC

16.9

22.9

Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody)

Pompa spustowa - w standardzie

Zużycie wody l/kosz:
Pojemność komory w litrach:
Wysokość załadunku w mm

   przyłącze zimnej wody
Point2 AirConcept  max 20

o
C

19.9

   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

Automatyczny układ sterowania MIKE2  - szczegółowa analiza + dokumentacja
Point2 AirConcept  - ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody 
zasilającej wynoszącej 12°C;  80% redukcja uwalniania pary, samooczyszczanie
Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej
Mieści 3 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie

Kosze z stali nierdzewnej z kółkami

Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania
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Zmywarka do garnków i pojemników DV 270.2

Kosz: 1310 x 690

Wysokość załadunku: 690 mm

Wydajność: do 30 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA DV 270.2 CENA W PLN

-

- 

- 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/AKCESORIA CENA W PLN

-

-

- System filtrowania wody AktivPlus

- Pompa wspomagająca
- Pompa spustowa

- Dozownik nabłyszczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami
- Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami
- Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej

-

-

-

-

-

-

- 1 wkładka kosza na 8 rękawów cukierniczych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:

Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)

nr kat. 

13 001 012

13 001 013

30,980.00

37,270.00

(para nasycona 0,3 - 2,0 bara (30-200 kPa); 107,0°C-133,5°C) - opłata dodatkowa
(para nasycona 2,1 - 4,0 bara (219-400 kPa); 133,6°C-152,0°C) - opłata dodatkowa

nr kat. 

DV 270.2 124,300.00Ogrzewanie elektryczne - przyłącze ciepłej lub zimnej wody
zasilanie trójfazowe 3NPE 400 V 50 Hz

1 000 101

●
1 000 244 ●1 kosz z kółkami BV 131 x 69/1 (1310 x 690 mm)

DV 270.2 ze standardowym wyposażeniem dla restauracji/hoteli/cateringu:

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i 
kabel o długości 1,4 m od zmywarki), wąż zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed 
wyciekiem wody

1 110 012 ●

1 110 014

System automatycznego podnoszenia okapu – automatycznie otwiera i zamyka okap (przednia część 
uchwytu okapu nie jest już potrzebna)

Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm) 855.00

1 000 244 3,510.00

1,580.00

1 kosz z kółkami BV 131 x 69/1 (1310 x 700 mm)
1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)

1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)

1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)

●
●13 001 025

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:

13 001 028 1,885.00

13 001 045

DV 270.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni

4,100.00

126,300.00

1,100.00

940.00

●
1,700.00

1,600.00

1,535.00

1 000 101 1 kosz na małe elementy VKV 50/2

DV 270.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni

1 110 052

1 000 175

1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2
1 110 012

1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3
1 110 013

1 wkładka kosza na 24 blachy do ciasta BV 60 x 20

1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1

1 110 051

125,900.00

Point2 AirConcept – układ odzysku ciepła, praca bez pary wodnej; poprawia warunki panujące w 
pomieszczeniu i środowisko pracy; odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO)

1 720 238 ●

13 001 063 1,730.00

Opcja: Uchwyt na zmywarce, aby ustawić Moduł GiO po lewej lub po prawej stronie (proszę podać przy 
składaniu zamówienia)
Opcja:  membrana bardziej odporna na chlor

●
●

1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)
1 kosz na małe elementy VKV 50/2

11 110 041

12,370.0013 001 044

1 110 038

1 110 041 1,335.00

13 001 056 2,780.00

13 001 006 2,155.00

13 001 048 1,900.00

13 001 050 7,480.00

Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czas trwania cykli zmywania)
Moduł GiO dostarczany oddzielnie, (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm

Tylna okładzina wykonana ze stali nierdzewnej do wolnostojącego montażu z Point2 AirConcept
Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

12 003 052 25,890.00

13 001 054 4,580.00
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Zmywarka do garnków i pojemników FV 130.2

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
-

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 6.0

Ogrzewanie bojlera w kW:

Point2 AirConcept  max 20
o
C

Moc pompy w kW: 2.6

FV 130.2

zimna woda

FV 130.2

ciepła woda

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC
   przyłącze zimnej wody 9.0

Wysokość załadunku w mm 740

Wymiary kosza w mm: 850 x 700

Czas cyklu w sekundach: 120/240/360

Point2 AirConcept max 20
o
C

6.00

12.0

Zużycie wody l/kosz: 5.8

Pojemność komory w litrach: 85.0

   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC
   przyłącze zimnej wody

8.70

14.7

11.7

Point2 AirConcept - ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody 
zasilającej wynoszącej 12°C;  80% redukcja uwalniania pary, samooczyszczanie
Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej
Mieści 2 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie

System filtrowania wody AktivPlus  pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej
Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania

System AquaStop z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i 
niezawodności

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 30/15/10

ZALETY

Automatyczny układ sterowania MIKE2  - szczegółowa analiza + dokumentacja

Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu

Trzy cykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania
Oscylacyjne ramiona myjące
Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją
Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu
Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń

Wąż dopływowy G ¾˝ - max. twardość 
wody 3° dH (0,54 mmol / l CaCO3)

Kosze z stali nierdzewnej z kółkami
Pompa spustowa - w standardzie

Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody)

RYSUNKI TECHNICZNE

Min. ciśnienie dynamiczne wody 
zasilającej: 0,6 bar (60 kPa), maximum 
5 bar (500 kPa)
Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą 
wodą; 38,3 A z zimną wodą
Wartość bezpiecznika musi być 
dobrana na podstawie całkowitego 
podłączonego obciążenia i zgodnie z 
VDE 0100

32 



Zmywarka do garnków i pojemników FV 130.2

Kosz: 850 x 700

Wysokość załadunku: 740 mm

Wydajność: do 30 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA FV 130.2

-

- 

- 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/AKCESORIA CENA W PLN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 wkładka kosza na 8 rękawów cukierniczych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:

13 000 051 (para nasycona 0,3 - 2,0 bara (30-200 kPa); 107,0°C-133,5°C) - opłata dodatkowa
13 000 052 (para nasycona 2,1 - 4,0 bara (219-400 kPa); 133,6°C-152,0°C) - opłata dodatkowa

30,980.00

37,270.00

1,535.00

69,500.00

nr kat. 

FV 130.2 Ogrzewanie elektryczne - przyłącze ciepłej lub zimnej wody 67,500.00

CENA W PLN

zasilanie trójfazowe 3NPE 400 V 50 Hz

Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)

●
1,885.00

nr kat. 

FV 130.2 ze standardowym wyposażeniem dla restauracji/cateringu/hotelu

1 110 011 1 kosz z kółkami BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm)
12 003 017

●
●Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i 

kabel o długości 1,4 m od zmywarki), wąż zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed 
wyciekiem wody

13 000 043

2,295.00

13 000 084

13 000 069

13 000 071

1 110 041 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)
13 000 066 Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czas trwania cykli zmywania) 1,900.00

13 000 067 7,480.00

1,730.00

13,500.00

1,335.00

2,155.00Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

Moduł GiO dostarczany oddzielnie, (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm
Opcja:  membrana bardziej odporna na chlor

Point2 AirConcept – układ odzysku ciepła, praca bez pary wodnej; poprawia warunki panujące w 
pomieszczeniu i środowisko pracy; odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)

2,800.00

1,580.00

System filtrowania wody AktivPlus

Pompa wspomagająca
Pompa spustowa

Dozownik nabłyszczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami

69,100.00

●
●

●
●

1,700.00

 Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm) 

1 kosz na małe elementy VKV 50/2

1 wkładka kosza na 24 blachy do ciasta BV 60 x 20 1,100.00

1,600.00

855.00

●

940.00

13 000 028 ●

Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO)

FV 130.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni

1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)
1 kosz na małe elementy VKV 50/2
1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1

FV 130.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni

1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)

1 110 011 1 kosz z kółkami BV 85 x 70/1 (850 x 700 mm)
1 110 038 1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)

1 110 012

1 110 012

1 110 014

1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2

1 000 175

1 110 013

1 110 052 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3

1 110 041

1 000 101

1 000 101

13 000 031

Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej

Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami

1 110 051
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Zmywarka do garnków i pojemników FV 250.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝

 

FV 250.2

12.0

18.0

15.0

16.9

22.9

Wąż dopływowy G ¾˝ - max. twardość 
wody 3° dH (0,54 mmol / l CaCO3)

Kosze z stali nierdzewnej z kółkami
Pompa spustowa - w standardzie

Klasa ochrony IP X5 (ochrona przed strumieniem wody)

RYSUNKI TECHNICZNE

Min. ciśnienie dynamiczne wody 
zasilającej: 0,6 bar (60 kPa), maximum 
5 bar (500 kPa)
Prąd znamionowy 29,8 A z gorącą 
wodą, 38,3 A z zimną wodą
Wartość bezpiecznika musi być 
dobrana na podstawie całkowitego 
podłączonego obciążenia i zgodnie z 
VDE 0100

Trzy cykle zmywania plus cyfrowy wyświetlacz temperatury mycia i płukania
Oscylacyjne ramiona myjące
Dwuścienna konstrukcja z dodatkową izolacją
Pompy myjące z systemem łagodnego rozruchu
Zmniejszone ciśnienie mycia do delikatnych naczyń

Zużycie wody l/kosz: 9.0

19.9

Point2 AirConcept  - ogranicza emisję ciepła do pomieszczenia; temperatura powietrza wywiewanego ok. 25°C przy temperaturze wody 
zasilającej wynoszącej 12°C;  80% redukcja uwalniania pary, samooczyszczanie
Ramiona myjące i płuczące wykonane z litej stali nierdzewnej
Mieści 3 pojemniki transportowe (600 x 400 mm) umieszczone obok siebie

   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC

Nowy model pracy kaptura dla ergonomicznego komfortu

System filtrowania wody AktivPlu s  pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty podczas zmywania dzięki wielokrotnej filtracji wody myjącej
Pompa wspomagająca dla doskonałego spłukiwania bez względu na ciśnienie z sieci, plus stała temperatura płukania

Czas cyklu w sekundach: 120/240/480

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 30/15/7

ZALETY

Automatyczny układ sterowania MIKE2  - szczegółowa analiza + dokumentacja

Czas cyklu w sekundach z Modułem GiO 180/240/480

System AquaStop z czujnikiem wykrywającym przecieki oraz tacą ociekową ze stali nierdzewnej dla maksymalnego bezpieczeństwa i 
niezawodności

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 9.0

Ogrzewanie bojlera w kW:

Łączna moc przyłączeniowa w kW:
   przyłącze ciepłej wody 45-60 oC

   przyłącze zimnej wody 10-45 oC

   przyłącze zimnej wody
Point2 AirConcept  max 20

o
C

Moc pompy w kW: 2 x 2,2

Pojemność komory w litrach: 100.0

Wysokość załadunku w mm 890

Wymiary kosza w mm: 1310 x 700

   przyłącze zimnej wody
Point2 AirConcept max 20

o
C
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Zmywarka do garnków i pojemników FV 250.2

Kosz: 1310 x 700  

Wysokość załadunku: 890 mm

Wydajność: do 30 koszy/godz.

WERSJA STANDARDOWA FV 250.2

-

- 

- 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/AKCESORIA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 wkładka kosza na 8 rękawów cukierniczych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CENA W PLN

Zestaw do instalacji składający się z węża zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego (węże i 
kabel o długości 1,4 m od zmywarki), wąż zasilający z AquaStop oraz systemem ochrony przed 
wyciekiem wody

13 000 043

13 000 072 Point2 AirConcept – układ odzysku ciepła, praca bez pary wodnej; poprawia warunki panujące w 
pomieszczeniu i środowisko pracy; odprowadzanie pary wodnej (wydłuża czas cyklu o 100 sekund)

13 000 071 Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej do pracy z całkowicie zdemineralizowaną wodą (np. 
Moduł GiO)

13 000 068 Moduł GiO dostarczany oddzielnie, (szer. x gł. x wys.) 140 mm x 550 mm x 600 mm
13 000 084 Opcja:  membrana bardziej odporna na chlor

1 110 041

13 000 066

FV 250.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla piekarni

Program wymiany wody (należy pamiętać, że ta funkcja wydłuża czas trwania cykli zmywania)

1 110 040

1 110 038

1 000 101 1 kosz na małe elementy VKV 50/2

1 110 014 Kratka ochronna BV 78 x 66/1 (780 x 660 mm)

FV 250.2 ze standardowym wyposażeniem koszy dla masarni

1 110 041 1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:

1,700.00

1 110 051 1 wkładka kosza na 24 blachy do ciasta BV 60 x 20
1 000 175

1 110 013 1 wkładka kosza na 9 blach do pieczenia BV 60 x 50/2
1 110 052 1 wkładka kosza na 6 blach do pieczenia BV 60 x 50/3

1,600.00

1,535.00

1,100.00

940.00

1 110 012 1 wkładka kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1

●
1,885.00

1 kosz na małe elementy VKV 50/2

nr kat. 

FV 250.2 ze standardowym wyposażeniem dla restauracji/cateringu/hotelu:

1 110 040 1 kosz z kółkami BV 131 x 70/1 (1310 x 690 mm)

1 110 012 1 wkładka do kosza na 11 blach do pieczenia BV 60 x 50/1 (600 x 500 mm)

13 000 031 Dozowniki płynnego detergentu z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami
Panel obudowy tylnej wykonany ze stali nierdzewnej

Konstrukcja zmywarki i funkcje jak przy standardowym wyposażeniu plus:
109,700.00

●
●1 000 101

13 000 051 (para nasycona 0,3 - 2,0 bara (30-200 kPa); 107,0°C-133,5°C) - opłata dodatkowa

13 000 027 Dozownik nabłyszczacza z końcówkami zasysającymi do użytku z zewnętrznymi pojemnikami

●

Pompa wspomagająca
Pompa spustowa

System filtrowania wody AktivPlus

●

●

13 000 052 (para nasycona 2,1 - 4,0 bara (219-400 kPa); 133,6°C-152,0°C) - opłata dodatkowa
30,980.00

37,270.00

●

zasilanie trójfazowe 3NPE 400 V 50 Hz

Ogrzewanie parą (ogrzewanie zbiornika i bojlera)

nr kat. 

FV 250.2 Ogrzewanie elektryczne - przyłącze ciepłej lub zimnej wody
CENA W PLN

107,800.00

2,295.00

2,155.00Thermo-Label 71°C (wykonanie obejmuje dodatkowe ogrzewanie zbiornika, zwiększoną całkowitą moc 
przyłączeniową)

855.00

3,510.00

1,580.00

1,335.00

1 kosz z kółkami BV 131 x 70/1 (1310 x 700 mm)

1 uniwersalna wkładka kosza UV 67 x 39 (670 x 390 mm)

109,300.00

●
●

7,480.00

1,730.00

1 elastyczna kratka ochronna BV 78 x 61 (780 x 610 mm)

1,900.00

13,500.00
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Notatki
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Zmywarki podblatowe i kapturowe - linia UPster

Widok zmywarek / punkty podłączeń

Linia Upster

Upster U 400

Linia Upster

Upster U 500 G

Linia Upster

Upster U 500

Linia Upster

Upster H 500

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47
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Widok zmywarek/punkty podłączeń

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ max 700 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

2.2 Przyłącze świeżej wody 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

Możliwe są również lustrzane punkty podłączeń

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej poziomu posadzki

2.2 Przyłącze świeżej wody 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

Zmywarka podblatowa Upster U 400

Zmywarka podblatowa Upster U 500 / U 500 G
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Widok zmywarek/punkty podłączeń

Instalacja z zlewem po lewej stronie

Instalacja z zlewem po prawej stronie (lustrzane odbicie)

1.1 Odpływ max 700 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej poziomu ukończenia posadzki

Ustawienie narożne lewe
Ustawienie narożne prawe

Instalacja z zlewem od frontu Instalacja z zlewem po prawej stronie

1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki 1.1 Odpływ max. 700 mm powyżej posadzki

2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki 2.2 Przyłącze świeżej wody 400 mm powyżej posadzki
3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki 3.1 Podłączenia elektryczne 300 mm powyżej posadzki

Zmywarka kapturowa  Upster H 500 (instalacja liniowa)

Zmywarka kapturowa  Upster H 500 (instalacja narożna)
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UPster U 400

- Wysokość załadunku 300 mm 
-

- Gwarancja spełnienia standardów higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaniu temperatury mycia i płukania
- Program samoczyszczenia

- Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami
- Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu
- Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu        
- Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp do serwisu
- Głęboko tłoczona komora zmywania z prowadnicami kosza
- Tylna osłona wykonana z stali nierdzewnej
- Systemy mycia i płukania na górze i na dole komory
- Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła
- Zasilanie 400V lub 230V - możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (MAX 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 250kPa/2,5 bar, maximum 500kPa/5bar
- Przyłącza długości 1,6 m od zmywarki
- Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

Wysokość załadunku w mm 300

Ekologiczny system filtrów zapewnia perfekcyjne rezultaty mycia dzięki doskonałej filtracji i optymalnej regeneracji wody myjącej

ZALETY

Wydajność w szklankach/godz. 750/500/375

Wymiary kosza w mm: 400 x 400

Czas cyklu w sekundach: 120/180/240

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 30/20/15

RYSUNKI TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE
U 400

230 V 400 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

Ogrzewanie bojlera w kW:

Bezpiecznik 16 A

Zużycie wody l/kosz: 2.2

3.0

Moc pompy w kW: 0.55

Łączna moc przyłączeniowa w kW:
Bezpiecznik 16 A 2.8 3.8

Pojemność komory w litrach: 11.0

2.0
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UPster U 400

Kosz: 400 x 400 mm

Wysokość załadunku: 300 mm

Wydajność: do 30 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA UPster U 400  CENA W PLN

-

 - 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN

 - 

 - 

-

-

-

OPCJE  CENA W PLN 

-

-

-

-

 - 

-

 - 

 - 

nr kat. 

●
●
●
●Dozownik detergentu z lancą ssącą 

Dozownik nabłyszczacza z lancą ssącą 
Tylny panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej

Zestaw przyłączeniowy składający się z węża zasilającego, węży odpływowych i kabla elektrycznego; 
wszystkie węże i kabel o długości 1,6 m (kabel elektryczny jest zamocowany na stałe, węże są 
zdemontowane na czas transportu)

11 010 038

11 010 035

19,400.00Przyłącze zimnej lub ciepłej wody2 000 169

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione  na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

nr kat. 

765.00

355.00

355.00

1 000 304  1 kosz do szkła GV 40/15, plastikowy, z 4 wyjmowanymi rzędami (dla szkła w pozycji pochylonej) ●

1,075.00

11 010 047 2,685.00

11  010 034/037 730.00

Pompa spustowa (wymagana, jeżeli odpływ znajduje się na wysokości powyżej 100 mm)
Pompa płucząca (wymagana, jeżeli ciśnienie przepływu z sieci < 2,5 bara, nie można jej zamontować w 
terminie późniejszym)
Dozowniki detergentu i nabłyszczacza z wbudowanymi zbiornikami

11 010 046

980.00

Jeżeli urządzenie jest podłączone do zimnej wody lub gdy kosze umieszcza się jeden po drugim, czas trwania cyklu zmywania może ulec wydłużeniu, aby 
możliwe było osiągnięcie temperatury płukania końcowego wymaganej ze względów higienicznych.

11 010 053

11  010 055/056 3,900.00

765.00Cokół, wysokość 150 mm
Podstawa szafkowa z drzwiami (lewymi lub prawymi), wys 400mm

Podstawa otwarta 150mm

Standardowe wyposażenie w kosze:

Lanca ssąca detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi

Cokół, wysokość 120 mm

Lanca ssąca nabłyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi

11 010 058

11 010 040

11 010 052

11 010 041

nr kat. 
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UPster U 500 G

- Wysokość załadunku 315 mm 
-

- System filtracji wody myjącej AktivPlus zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie
- Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami
- Intuicyjny interfejs użytkownika - niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept ")

- System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej
- Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane z stali nierdzewnej
- Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa
- System wykrywania wycieków w podstawce ociekowej
- Program samoczyszczenia

- Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej

- Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła
- Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu        
- Głęboko tłoczona komora zmywania z zintegrowanymi prowadnicami kosza
- Tylna osłona wykonana z stali nierdzewnej
- Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu
- Zasilanie 400V lub 230V - możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia
- Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu

- Przyłącze odpływu- wąż zbrojony DN22 - Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝ -
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (MAX 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar

Moc pompy w kW: 0.55

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

Wysokość załadunku w mm 315

Wymiary kosza w mm:

Czas cyklu w sekundach: 160/240/360 90/120/240

Bezpiecznik 16 A

Zużycie wody l/kosz: 2.6

Pojemność komory w litrach: 11.0

2.9 6.9

500 x 500

Ogrzewanie bojlera w kW:

Bezpiecznik 16 A

DANE TECHNICZNE
U 500 G

230 V 400 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

2.0 6.0

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 22/15/10 40/30/15

Wydajność w szklankach/godz. 792/540/360 1440/1080/540

Wydajność w talerzach/godz.

ZALETY

Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania

RYSUNKI TECHNICZNE

396/270/180 720/540/270

Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony 
zmywarki
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UPster U 500 G

Kosz: 500 x 500

Wysokość załadunku: 315 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA UPster U 500 G  CENA W PLN 

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPCJE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

nr kat. 

nr kat. 

2 000 170

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

Lanca ssąca nabłyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi 355.00

11 011 017

11 011 073

11 011 054

11 011 048/051

nr kat. 

11 011 060

1 000 305

●
●

Przyłącze wody zimnej lub ciepłej 19,900.00

Dozownik detergentu z lancą ssącą
Dozownik nabłyszczacza z lancą ssącą
Tylny panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej

System aktywnej filtracji wody ActivPlus

Pompa płucząca

11 011 052

11 011 067

11 011 070

11 011 046

11 011 065

11 011 044

11 011 045

11 011 042/043

11 011 078

11 011 079

Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabłyszczacza oraz kabel 
elektryczny)  o długości 1,4m

●
●

●

●

11 011 049

●
Standardowe wyposażenie w kosze:

Przewody doprowadzające detergent i środek nabłyszczający wewnątrz urządzenia wykonane ze stali 
nierdzewnej

11 011 071

●

Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)

1,900.00

1,040.00

710.00

355.00

980.00

●

11 011 055

Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)
Program płukania zimną wodą (dostępne tylko z Modułem GiO)
Zintegrowane zbiorniki detergentu i nabłyszczacza
Lanca ssąca detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi

Pompa spustowa

1 kosz do szkła (GV 50/25) z 5 wkładkami do szklanek/kieliszków

Opcja: membrany odporne na działanie chloru 

7,200.00

7,200.00

7,200.00

1,730.00

dostępne tylko dla Modułu GiO zintegrowanego w dolnej części cokołu, wysokość 120 mm

Moduł odwróconej osmozy dla Upster U500 G
Moduł GiO zintegrowany w cokole pod zmywarką - 120mm (wysokość z cokołem 820mm) 
lub 150mm (wysokość z cokołem 850mm)
Moduł GiO zintegrowany w panelu na ścianie tylnej zmywarki (głębokość zestawu 680mm)
Moduł GiO oddzielnie (wymiary szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm 

Podstawa otwarta 150mm

955.00

3,015.00

980.00

980.00

dostępne tylko dla Modułu GiO umieszczonego oddzielnie od urządzenia

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN -
patrz moduł Uzdatnianie wody)

Cokół, wys. 120mm
Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 400 mm

Podstawa otwarta 100mm

Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 500 mm 3,840.00

opcja - drzwi zamykane (dla podstawy szafkowej wys. 400 lub 500 mm) 1,485.00
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UPster U 500

- Wysokość załadunku 420 mm 
-

- System filtracji wody myjącej AktivPlus  zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie
- Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami
- Intuicyjny interfejs użytkownika - niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept ")

- System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej
- Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane z stali nierdzewnej
- Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa
- System wykrywania wycieków w podstawce ociekowej
- Program samoczyszczenia

- Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej

- Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła
- Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu        
- Głęboko tłoczona komora zmywania ze zintegrowanymi prowadnicami kosza
- Tylna osłona wykonana z stali nierdzewnej
- Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu
- Zasilanie 400V lub 230V - możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia
- Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu

- Przyłącze odpływu- wąż zbrojony DN22 - Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝ - Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (MAX 3

o
dH)

- Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar

Ogrzewanie bojlera w kW:

Bezpiecznik 16 A

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

Wysokość załadunku w mm 420

Wymiary kosza w mm:

Czas cyklu w sekundach: 160/240/360 90/120/240

Bezpiecznik 16 A

Zużycie wody l/kosz: 2.6

Pojemność komory w litrach: 11.0

DANE TECHNICZNE
U 500 

230 V 400 V

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

2.0 6.0

Moc pompy w kW: 0.55

2.9 6.9

500 x 500

Teoretyczna wydajność koszy/godz.: 22/15/10 40/30/15

Wydajność w talerzach/godz. 396/270/180 720/540/270

Wydajność w szklankach/godz. 792/540/360 1440/1080/540

ZALETY

Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania

RYSUNKI TECHNICZNE

44 



UPster U 500

Kosz: 500 x 500

Wysokość załadunku: 420 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA UPster U 500  CENA W PLN 

-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 kosz uniwersalny (VKV 50/1) plastikowy z palcami 

- 1 kosz na drobne elementy (VKV 50/2) plastikowy z płaskim, ażurowym dnem

OPCJE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

Podstawa otwarta 100mm 980.00

Podstawa otwarta 150mm 980.00

11 012 083

11 012 084

●

●
●
●

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz) może zostać zamienione na miejscu montażu na zasilanie 
jednofazowe (1NPE 230V 50 Hz)

nr kat. 

11 012 062

nr kat. 

2 000 171 22,500.00Przyłącze wody zimnej lub ciepłej

Dozownik detergentu z lancą ssącą

●

11 012 056

11 012 051

Opcja: membrany odporne na działanie chloru 1,730.00

Moduł odwróconej osmozy dla Upster U500

11 012 064

11 012 018

Lanca ssąca detergentu z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi 355.00

980.00

11 012 072

11 012 058/061

Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)
710.00Zintegrowane zbiorniki detergentu i nabłyszczacza

●
●

dostępne tylko dla Modułu GiO zintegrowanego w dolnej części cokołu, wysokość 120 mm
dostępne tylko dla Modułu GiO umieszczonego oddzielnie od urządzenia

11 012 059

7,200.00

7,200.00

Moduł GiO zintegrowany w panelu na ścianie tylnej zmywarki (głębokość zestawu 680mm)

●

Pompa płucząca

Standardowe wyposażenie w kosze:

Przewody doprowadzające detergent i środek nabłyszczający wewnątrz urządzenia wykonane ze stali 
nierdzewnej

Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabłyszczacza oraz kabel 
elektryczny)  o długości 1,4m
System aktywnej filtracji wody ActivPlus

Pompa spustowa

Dozownik nabłyszczacza z lancą ssącą
Tylny panel obudowy wykonany ze stali nierdzewnej

●

1 000 100

●

nr kat. 

1,900.00

1 000 294

11 012 052/053

11 012 054

Moduł GiO zintegrowany w cokole pod zmywarką - 120mm (wysokość z cokołem 820mm) 

11 012 055

lub 150mm (wysokość z cokołem 850mm)
7,200.00

11 012 065 Lanca ssąca nabłyszczacza z czujnikiem poziomu do użytku z istniejącymi zbiornikami zewnętrznymi 355.00

Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)

Moduł GiO oddzielnie (wymiary szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm 

11 012 092 1,485.00

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN -
patrz moduł Uzdatnianie wody)

4,460.00

11 012 077 955.00

11 012 080

opcja - drzwi zamykane (dla podstawy szafkowej wys. 400 lub 500 mm)

Wbudowany zmiękczacz wody AktivClean. Tylko dla wersji do naczyń. Zwiększa głębokość urządzenia 
do 665mm. Maksymalna temperatura wody zasilającej urządzenie: 50°C, minimalne ciśnienie 
przepływu 1bar, max ciśnienie przepływu 5bar.

Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 500 mm

Cokół, wys. 120mm
3,015.00

11 012 091 3,840.00

Podstawa szafkowa pod zmywarkę z 2 drzwiami, wys. 400 mm
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UPster H 500

- Wysokość załadunku 440 mm 
-

- System filtracji wody myjącej AktivPlus  zapewnia doskonałe rezultaty płukania dzięki podwójnie filtrowanej świeżej wodzie
- Wyjątkowa łatwość obsługi – inteligentny system elektronicznego sterowania i interfejs użytkownika ze zrozumiałymi ikonami
- Intuicyjny interfejs użytkownika - niebieska koncepcja obsługi ("Blue Concept ")

- System mycia i płukania u góry i u dołu komory, mycie i płukanie ramionami ze stali nierdzewnej
- Ramiona myjące i płuczące oraz przewód dozowania wykonane z stali nierdzewnej
- Pompa podnosząca ciśnienie i pompa spustowa
- System wykrywania przecieków w podstawce ociekowej
- Program samoczyszczenia

- Sito pokrywy zbiornika ze stali nierdzewnej

- Pompa myjąca z systemem łagodnego rozruchu do ochrony delikatnego szkła
- Konstrukcja z podwójnymi ściankami i dodatkową izolacją drzwi – zmniejsza wydzielanie ciepła i poziom hałasu        
- Automatyczne uruchamianie programu - wystarczy nacisnąć uchwyt pokrywy, aby uruchomić program 
- Kompletny zestaw podłączeniowy do wody, ścieków i prądu
- Zasilanie 400V lub 230V - możliwość zmiany podczas instalacji urządzenia
- Elektroniczny interfejs i łatwy dostęp dla serwisu

- Przyłącze odpływu - wąż zbrojony DN22 - Min. ciśnienie dynamiczne wody zasilającej: 60kPa/0,6 bar, maximum 500kPa/5bar
- Zasilanie wodą świeżą G 3/4˝ - Przyłącza długości 1,4 m od zmywarki
- Woda miękka 10o

C
 
max. 0,54 mmol/l CaCO3 (MAX 3

o
dH) - Przylącze można umieścić z prawej lub lewej strony zmywarki

Bezpiecznik 20 A

9.0

10.7

Bezpiecznik 25 A

Zużycie wody l/kosz: 2.6

12.2

40/24/17

720/432/306

Czas cyklu w sekundach:

Teoretyczna wydajność koszy/godz.:
Wydajność w talerzach/godz.

Pojemność komory w litrach: 22.0

Wysokość załadunku w mm 440

Wymiary kosza w mm: 500 x 500

90/150/210

ZALETY

Sprawdzone standardy higieny dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi zmywania i końcowej temperaturze płukania

Ogrzewanie bojlera w kW:

Łączna moc przyłączeniowa w kW:

DANE TECHNICZNE

Ogrzewanie zbiornika w kW: 2.0

H 500 

Bezpiecznik 25 A

Moc pompy w kW:

7.5

0.75

Bezpiecznik 20 A

RYSUNKI TECHNICZNE

Wydajność w szklankach/godz. 1440/864/612
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UPster H 500

Kosz: 500 x 500

Wysokość załadunku: 440 mm

Wydajność: do 40 koszy/godz.

WERSJA PODSTAWOWA Upster H 500  CENA W PLN 

-

Zasilanie trójfazowe (3NPE 400 V 50 Hz)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  CENA W PLN 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 kosz uniwersalny (VKV 50/1) plastikowy z palcami 

OPCJE  CENA W PLN 

-

-

-

- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (detergentu)
- Lanca ssąca układu dozowania chemii z czujnikiem poziomu (nabłyszczacza)
-

-

-

-

-

-

-

(Uwaga: upewnij się, że przestrzegasz wartości progowych dla wody zasilającej + praca zgodna z DIN -
patrz moduł Uzdatnianie wody)

Wbudowany zmiękczacz wody AktivClean. Tylko dla wersji do naczyń. Maksymalna temperatura  wody 
zasilającej urządzenie: 50°C, minimalne ciśnienie przepływu 1bar, max ciśnienie przepływu 5bar.

8,690.00

●
1,730.00

4,480.00

Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)
Wersja MAX - powiększona moc grzewcza komory myjącej i bojlera dla bardzo zimnej wody i/lub 
maksymalnego obciążenia wydajnościowego.

System odzysku ciepła AirConcept (wydłuża cykl mycia o 30s)
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej dla wody osmotycznej (np. Moduł GiO)

Moduł odwróconej osmozy dla Upster H500
Moduł GiO oddzielnie (wymiary szer. x gł. x wys.) 140x550x600mm 
opcja: uchwyt mocujący zestaw Modułu GiO do ściany zmywarki po prawej lub lewej stronie
Opcja: membrany odporne na działanie chloru 

2,295.00

12,050.00

●

●
●

●

Dozownik nabłyszczacza z lancą ssącą
Przewody chemii wewnątrz urządzenia
Przewody doprowadzające detergent i środek nabłyszczający wykonane ze stali nierdzewnej

System aktywnej filtracji roztworu myjącego ActivPlus
Pompa płucząca

Standardowe wyposażenie w kosze:

●

Pompa spustowa ●

Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nabłyszczacza oraz kabel 
elektryczny)  o długości 1,4m

Dozownik detergentu z lancą ssącą ●

nr kat. 

2 000 172 Przyłącze zimnej, lub ciepłej wody 39,400.00

12 009 057

nr kat. 

12 009 059

●
●

12 009 053

nr kat. 

12 009 090

1 000 100

12 009 064

12 009 074

12 009 072

12 009 055

12 009 054

Dodatkowa nóżka regulowana na wysokość (wymagana dla zmywarki wolnostojącej )

12 009 027

1 720 103

12 009 063

12 009 019

12 009 071

Osłona przestrzeni z boku zmywarki przy wersji narożnej
Program wymiany wody (wydłuża czas trwania cyklu)

170.00

570.00

1,900.00

355.00

1,365.00

800.00

355.00
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Zestawienie zmywarek tunelowych koszowychy Upster K

* Zgodny z czasem zetknięcia podanym w normie DIN SPEC 10534.
Pierwsza wartość wydajności K 160 odpowiada 2-minutowemu czasowi zetknięcia.

** Jest to średnia wartość na podstawie przykładowego ustawienia na miejscu i trybu pracy.

ZALETY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAKIET ALL-INCLUSIVE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2350 2950

K-L 340 170*-210-250 170*260-340 260 39,6 27,3 2850 3450

K-M 280 140*-180-210 140*-210-280 260 33,1 22,8

1550 2150

K-M 250 125*-150-190 125*-190-250 260 31,4 21,7 2050 2650

K-S 200 95*-125-150 95*-150-200 260 31,4 21,7
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80*-120-160 260 30,9 21,3 1300

Wyjątkowa wydajność  i najlepsza jakość mycia w kompaktowej obudowie
Konstrukcja nie wymagająca instalacji wyciągu – maszyna doskonale wykorzystuje energię powstającą w procesie mycia do wstępnego 
ogrzania wody

Dzięki możliwości wyboru trzech programów zmywania doskonale dopasowuje się do konkretnych zadań
Umieszczony w widocznym miejscy, wykonany z bezpiecznego szkła panel obsługi zapewnia łatwość utrzymania czystości i higieny
Intuicyjne menu zapewnia łatwość obsługi oraz opisową pomoc w przypadku ważnych komunikatów
Intuicyjny design zapewniający maksymalną pomoc w czyszczeniu urządzenia (elementy maszyny oznaczone kolorem niebieskim)
Interfejs Bluetooth – nowoczesna, innowacyjna technologia komunikacji
Drzwi na zawiasach w strefie mycia zapewniają łatwy dostęp do ramion myjących
Dzięki największej wysokości załadunku (508 mm) w swojej klasie, pozwala na mycie nawet najbardziej nieporęcznych naczyń 

Programator - maksymalna wydajność: oszczędza wodę, energię i środki chemiczne
Ograniczenie zużycia nabłyszczacza - mniejsze koszty nawet o 70%
Systemy myjące z rurami ze stali nierdzewnej z 9 ramionami myjącymi i niezatykającymi się dyszami myjącymi - wydajne działanie zapewnia 
doskonałe efekty mycia – idealne mycie za każdym razem
Pompa myjąca, wirnik i rura wznosząca ze stali nierdzewnej - trwałe, wydajne, i wysokiej jakości
Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej - trwałość i wysoka jakość dzięki spójnemu wzorcowi spryskiwania
Szafa sterownicza z przodu maszyny - doskonałe umiejscowienie zapewniające szybki serwis oraz konserwację

Dwuścienna konstrukcja oraz izolacja drzwi - minimalizuje ciepło i hałas emitowane przez maszynę
Połączenia elektryczne (styki bezpotencjałowe) - do sterowania wentylacją w pomieszczeniu

Wyłącznik awaryjny - na ergonomicznej wysokości, aby zapewnić bezpieczną pracę
Izolowane termicznie uchwyty drzwi - nigdy nie są za gorące, można ich użyć w dowolnym momencie
Przełącznik kontroli drzwi - maszyna wyłącza się, gdy drzwi zostają otwarte, co zapewnia bezpieczną pracę
Urządzenie chroniące przed zanieczyszczeniem linii doprowadzania wody pitnej wyposażone w pompę ciśnieniową - maksymalna 
niezawodność działania i optymalna higiena (zgodność z normą EN1717) niezależnie od wahań ciśnienia w lokalu
Odstęp od podłoża 150 mm - ułatwia czyszczenie
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Zmywarki tunelowe koszowe UPster K

Zestawienie zmywarek tunelowych koszowych Upster K

Linia Upster

Upster K-S 160

Linia Upster

Upster K-S 200

Linia Upster

Upster K-M 250

Linia Upster

Upster K-M 280

Linia Upster

Upster K-L 340

Linia Upster

Stoły
60-62

48

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59
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UPster K-S 160

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Wysokość robocza

Całkowita pojemność zbiornika

Wydajność (cały świat)

260 l/godz.

80 l

30,9 kW

21,3 kW

3NPE 400V 50Hz

Zużycie wody do płukania końcowego (w trybie pracy ciągłej)

Główna strefa mycia
Strefa płukania końcowego 

Całkowita długość maszyny (bez strefy suszenia)

850 mm (900 mm regulowana na miejscu)

80 - 100 - 120 koszy/godz.

80 - 120 - 160 koszy/godz.

650 mm

1 300 mm

650 mm

Moc przyłączeniowa, w tym odzysk ciepła i suszenie
Pobór mocy, w tym odzysk ciepła i suszenia (średnia)

Instalacja grzewcza: elektryczna 

Wydajność (Europa)

nr kat. 

23 015 171 109,300.00

Wysokość załadunku

Upster K-S 160

500 x 500 mm

508 mm

Rozmiar kosza
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UPster K-S 160

OPCJE WYPOSAŻENIE
-

-

-

- Wentylator i obudowa (bez odzysku ciepła)

-

Ogrzewanie elektryczne; 3 kW; Wentylator 0,3 kW

- Wykonanie proste 600 mm

- Wykonanie pod kątem 90° 870 mm (w tym zagięcie)
- Wykonanie pod kątem 180° 870 mm (w tym zagięcie)

-

-

-

-

-

- Zegarowe napełnianie maszyny
-

Wyższe wartości niż w przypadku standardowego wykonania dla:
-  Łącznej mocy przyłączeniowej i wartości poboru mocy
- Obciążenia grzewczego (strefa zmywania naczyń)

- Separacja UPster® K

Opcjonalna preferowana separacja

- Bezpośrednio przed strefą mycia lub strefą mycia wstępnego z drzwiami
- Odzielenie sekcji suszenia (TR600)

-

-

23 015 092 6,830.00

nr kat. 

23 015 093 System odzysku ciepła (zawiera wentylator powietrza i obudowę) wymagane dla temperatur wody na wlocie 
do 24 ° C

23 015 094

23 015 208

orurowanie wykonane z miedzi, lamele wykonane z aluminium

orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej, lamele wykonane z aluminium

9,910.00

13,620.00

Strefa suszenia TR (dwuścienna izolacja)

23 015 081 49,940.00

23 015 177 3,315.00Wyłącznik główny 

23 015 077 31,765.00

23 015 079 41,710.00

Wykonanie w standardzie Thermo-Label

wykonanie maszyny do testów termolabel 71°C/159,8°F
w tym dodatkowe ogrzewanie zbiornika

23 015 168 2,835.00

23 015 182 1,250.00Wyłącznik krańcowy stołu
Dodatkowe napełnienie zbiornika komory mycia dodatkowym przyłączem wody

23 015 184 Moduł danych CCLog (tylko w połączeniu z uaktualnieniem systemu kontroli CC-Log)
do przesyłania dzienników operacji do lokalnego komputera za pośrednictwem USB

4,955.00

23 015 183 5,300.00Uaktualnienie systemu sterowania CCLog – przygotowanie maszyny do wysyłania dzienników operacji przez 
Bluetooth do modułu danych CCLog (patrz następna pozycja)

Uwaga:

23 015 186 1,460.00

23 015 145 8,770.00

23 015 156 3NPE 400V 60Hz/3NPE 380V 50Hz/3NPE 380V 60Hz/3NPE 415V 50Hz

(proszę podać przy składaniu zamówienia)
bez dodatkowych 

opłat

23 015 151 7,015.003PE 380V 60Hz (bez neutralnego)

* Inne dostępne napięcia

3,000.00

●Uwaga: Stoły załadowcze i wyładowcze/zagięcie 90°/180° z suszeniem i bez suszenia są rozdzielone jako 
standard (bez dodatkowych kosztów)
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UPster K-S 200

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nr kat. Upster K-S 200

Wydajność (Europa) 95 - 125 - 150 koszy/godz.

23 015 005 Rozmiar kosza 500 x 500 mm 115,500.00

Wysokość załadunku 508 mm

Główna strefa mycia 900 mm

Strefa płukania końcowego 650 mm

Wydajność (cały świat) 95 - 150 - 200 koszy/godz.

Zużycie wody do płukania końcowego (w trybie pracy ciągłej) 260 l/godz.

Całkowita długość maszyny (bez strefy suszenia) 1 550 mm

Całkowita pojemność zbiornika 90 l

Moc przyłączeniowa, w tym odzysk ciepła i suszenie 31.4 kW

Wysokość robocza 850 mm (900 mm regulowana na miejscu)

Instalacja grzewcza: elektryczna 3NPE 400V 50Hz

Pobór mocy, w tym odzysk ciepła i suszenia (średnia) 21,7 kW
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UPster K-S 200

OPCJE WYPOSAŻENIE
-

-

-

- Wentylator i obudowa (bez odzysku ciepła)

-

Ogrzewanie elektryczne; 3 kW; Wentylator 0,3 kW

- Wykonanie proste 600 mm

- Wykonanie pod kątem 90° 870 mm (w tym zagięcie)
- Wykonanie pod kątem 180° 870 mm (w tym zagięcie)

-

-

-

-

-

- Zegarowe napełnianie maszyny
-

Wyższe wartości niż w przypadku standardowego wykonania dla:
-  Łącznej mocy przyłączeniowej i wartości poboru mocy
- Obciążenia grzewczego (strefa zmywania naczyń)

- Separacja UPster® K

Opcjonalna preferowana separacja

- Bezpośrednio przed strefą mycia lub strefą mycia wstępnego z drzwiami
- Odzielenie sekcji suszenia (TR600)

-

-

nr kat. 

23 015 093 System odzysku ciepła (zawiera wentylator powietrza i obudowę) wymagane dla temperatur wody na wlocie 
do 24 ° C

23 015 094 orurowanie wykonane z miedzi, lamele wykonane z aluminium 9,910.00

23 015 208 orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej, lamele wykonane z aluminium 13,620.00

23 015 092 6,830.00

Strefa suszenia TR (dwuścienna izolacja)

23 015 177 Wyłącznik główny 3,315.00

23 015 168 Dodatkowe napełnienie zbiornika komory mycia dodatkowym przyłączem wody 2,835.00

23 015 077 31,765.00

23 015 079 41,710.00

23 015 081 49,940.00

23 015 182 Wyłącznik krańcowy stołu 1,250.00

23 015 183 Uaktualnienie systemu sterowania CCLog – przygotowanie maszyny do wysyłania dzienników operacji przez 
Bluetooth do modułu danych CCLog (patrz następna pozycja)

5,300.00

23 015 145 Wykonanie w standardzie Thermo-Label 8,770.00

wykonanie maszyny do testów termolabel 71°C/159,8°F
w tym dodatkowe ogrzewanie zbiornika

23 015 184 Moduł danych CCLog (tylko w połączeniu z uaktualnieniem systemu kontroli CC-Log)
do przesyłania dzienników operacji do lokalnego komputera za pośrednictwem USB

4,955.00

23 015 186 1,460.00

Uwaga:

23 015 156 3NPE 400V 60Hz/3NPE 380V 50Hz/3NPE 380V 60Hz/3NPE 415V 50Hz

(proszę podać przy składaniu zamówienia)
bez dodatkowych 

opłat

* Inne dostępne napięcia
23 015 151 3PE 380V 60Hz (bez neutralnego) 7,015.00

3,000.00

Uwaga: Stoły załadowcze i wyładowcze/zagięcie 90°/180° z suszeniem i bez suszenia są rozdzielone jako 
standard (bez dodatkowych kosztów)

●
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UPster K-M 250

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nr kat. Upster K-M 250

Wydajność (Europa) 125 - 150 - 190 koszy/godz.

23 015 006 Rozmiar kosza 500 x 500 mm 126,000.00

Wysokość załadunku 508 mm

Strefa mycia wstępnego 600 mm

Strefa płukania końcowego 650 mm

Wydajność (cały świat) 125 - 190 - 250 koszy/godz.

Zużycie wody do płukania końcowego (w trybie pracy ciągłej) 260 l/godz.

Całkowita długość maszyny (bez strefy suszenia) 2 050 mm

Całkowita pojemność zbiornika 90 l

Moc przyłączeniowa, w tym odzysk ciepła i suszenie 31,4 kW

Wysokość robocza 850 mm (900 mm regulowana na miejscu)

Instalacja grzewcza: elektryczna 3NPE 400V 50Hz

Główna strefa mycia 800 mm

Pobór mocy, w tym odzysk ciepła i suszenia (średnia) 21,7 kW
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UPster K-M 250

OPCJE WYPOSAŻENIE
-

-

-

- Wentylator i obudowa (bez odzysku ciepła)

-

Ogrzewanie elektryczne; 3 kW; Wentylator 0,3 kW

- Wykonanie proste 600 mm

- Wykonanie pod kątem 90° 870 mm (w tym zagięcie)
- Wykonanie pod kątem 180° 870 mm (w tym zagięcie)

-

-

-

-

-

- Zegarowe napełnianie maszyny
-

Wyższe wartości niż w przypadku standardowego wykonania dla:
-  Łącznej mocy przyłączeniowej i wartości poboru mocy
- Obciążenia grzewczego (strefa zmywania naczyń)

- Separacja UPster® K

Opcjonalna preferowana separacja

- Bezpośrednio przed strefą mycia lub strefą mycia wstępnego z drzwiami
- Odzielenie sekcji suszenia (TR600)

-

-

nr kat. 

23 015 093 System odzysku ciepła (zawiera wentylator powietrza i obudowę) wymagane dla temperatur wody na wlocie 
do 24 ° C

23 015 177 Wyłącznik główny 3,315.00

23 015 168 Dodatkowe napełnienie zbiornika komory mycia dodatkowym przyłączem wody 2,835.00

23 015 094 orurowanie wykonane z miedzi, lamele wykonane z aluminium 9,910.00

23 015 208 orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej, lamele wykonane z aluminium 13,620.00

23 015 077 31,765.00

23 015 079 41,710.00

23 015 081 49,940.00

23 015 092 6,830.00

Strefa suszenia TR (dwuścienna izolacja)

23 015 184 Moduł danych CCLog (tylko w połączeniu z uaktualnieniem systemu kontroli CC-Log)
do przesyłania dzienników operacji do lokalnego komputera za pośrednictwem USB

4,955.00

23 015 186 1,460.00

23 015 182 Wyłącznik krańcowy stołu 1,250.00

23 015 183 Uaktualnienie systemu sterowania CCLog – przygotowanie maszyny do wysyłania dzienników operacji przez 
Bluetooth do modułu danych CCLog (patrz następna pozycja)

5,300.00

Uwaga:

23 015 145 Wykonanie w standardzie Thermo-Label 8,770.00

wykonanie maszyny do testów termolabel 71°C/159,8°F
w tym dodatkowe ogrzewanie zbiornika

Uwaga: Stoły załadowcze i wyładowcze/zagięcie 90°/180° z suszeniem i bez suszenia są rozdzielone jako 
standard (bez dodatkowych kosztów)

●

23 015 156 3NPE 400V 60Hz/3NPE 380V 50Hz/3NPE 380V 60Hz/3NPE 415V 50Hz

(proszę podać przy składaniu zamówienia)
bez dodatkowych 

opłat

* Inne dostępne napięcia
23 015 151 3PE 380V 60Hz (bez neutralnego) 7,015.00

3,000.00
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UPster K-M 280

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Wysokość robocza 850 mm (900 mm regulowana na miejscu)

Instalacja grzewcza: elektryczna 3NPE 400V 50Hz

Moc przyłączeniowa, w tym odzysk ciepła i suszenie 33,1 kW

Pobór mocy, w tym odzysk ciepła i suszenia (średnia) 22,8 kW

Zużycie wody do płukania końcowego (w trybie pracy ciągłej) 260 l/godz.

Całkowita pojemność zbiornika 170 l

Całkowita długość maszyny (bez strefy suszenia) 2 350 mm

Strefa płukania końcowego 650 mm

Strefa mycia wstępnego 800 mm

Główna strefa mycia 900 mm

Wydajność (cały świat) 140 - 210 - 280 koszy/godz.

nr kat. Upster K-M 280

Wydajność (Europa) 140 - 180 - 210 koszy/godz.

23 015 007 Rozmiar kosza 500 x 500 mm 180,000.00

Wysokość załadunku 508 mm
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UPster K-M 280

OPCJE WYPOSAŻENIE
-

-

-

- Wentylator i obudowa (bez odzysku ciepła)

-

Ogrzewanie elektryczne; 3 kW; Wentylator 0,3 kW

- Wykonanie proste 600 mm

- Wykonanie pod kątem 90° 870 mm (w tym zagięcie)
- Wykonanie pod kątem 180° 870 mm (w tym zagięcie)

-

-

-

-

-

- Zegarowe napełnianie maszyny
-

Wyższe wartości niż w przypadku standardowego wykonania dla:
-  Łącznej mocy przyłączeniowej i wartości poboru mocy
- Obciążenia grzewczego (strefa zmywania naczyń)

- Separacja UPster® K

Opcjonalna preferowana separacja

- Bezpośrednio przed strefą mycia lub strefą mycia wstępnego z drzwiami
- Odzielenie sekcji suszenia (TR600)

-

-23 015 156 3NPE 400V 60Hz/3NPE 380V 50Hz/3NPE 380V 60Hz/3NPE 415V 50Hz

(proszę podać przy składaniu zamówienia)
bez dodatkowych 

opłat

* Inne dostępne napięcia
23 015 151 3PE 380V 60Hz (bez neutralnego) 7,015.00

3,000.00

Uwaga: Stoły załadowcze i wyładowcze/zagięcie 90°/180° z suszeniem i bez suszenia są rozdzielone jako 
standard (bez dodatkowych kosztów)

●

Uwaga:

23 015 183 Uaktualnienie systemu sterowania CCLog – przygotowanie maszyny do wysyłania dzienników operacji przez 
Bluetooth do modułu danych CCLog (patrz następna pozycja)

5,300.00

23 015 145 Wykonanie w standardzie Thermo-Label 8,770.00

wykonanie maszyny do testów termolabel 71°C/159,8°F
w tym dodatkowe ogrzewanie zbiornika

23 015 184 Moduł danych CCLog (tylko w połączeniu z uaktualnieniem systemu kontroli CC-Log)
do przesyłania dzienników operacji do lokalnego komputera za pośrednictwem USB

4,955.00

23 015 186 1,460.00

23 015 168 Dodatkowe napełnienie zbiornika komory mycia dodatkowym przyłączem wody 2,835.00

23 015 182 Wyłącznik krańcowy stołu 1,250.00

23 015 077 31,765.00

23 015 079 41,710.00

23 015 081 49,940.00

23 015 177 Wyłącznik główny 3,315.00

23 015 094 orurowanie wykonane z miedzi, lamele wykonane z aluminium 9,910.00

23 015 208 orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej, lamele wykonane z aluminium 13,620.00

23 015 092 6,830.00

Strefa suszenia TR (dwuścienna izolacja)

nr kat. 

23 015 093 System odzysku ciepła (zawiera wentylator powietrza i obudowę) wymagane dla temperatur wody na wlocie 
do 24 ° C
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UPster K-L 340

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Wysokość robocza 850 mm (900 mm regulowana na miejscu)

Instalacja grzewcza: elektryczna 3NPE 400V 50Hz

Moc przyłączeniowa, w tym odzysk ciepła i suszenie 39,6 kW

Pobór mocy, w tym odzysk ciepła i suszenia (średnia) 27,3 kW

Zużycie wody do płukania końcowego (w trybie pracy ciągłej) 260 l/godz.

Całkowita pojemność zbiornika 170 l

Całkowita długość maszyny (bez strefy suszenia) 2 850 mm

Strefa płukania końcowego 650 mm

Strefa mycia wstępnego 600 mm

Główna strefa mycia 1 600 mm

Wydajność (cały świat) 170 - 260 - 340 koszy/godz.

nr kat. Upster K-L 340

Wydajność (Europa) 170 - 210 - 250 koszy/godz.

23 015 008 Rozmiar kosza 500 x 500 mm 196,000.00

Wysokość załadunku 508 mm
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UPster K-L 340

OPCJE WYPOSAŻENIE
-

-

-

- Wentylator i obudowa (bez odzysku ciepła)

-

Ogrzewanie elektryczne; 3 kW; Wentylator 0,3 kW

- Wykonanie proste 600 mm

- Wykonanie pod kątem 90° 870 mm (w tym zagięcie)
- Wykonanie pod kątem 180° 870 mm (w tym zagięcie)

-

-

-

-

-

- Zegarowe napełnianie maszyny
-

Wyższe wartości niż w przypadku standardowego wykonania dla:
-  Łącznej mocy przyłączeniowej i wartości poboru mocy
- Obciążenia grzewczego (strefa zmywania naczyń)

- Separacja UPster® K

Opcjonalna preferowana separacja

- Bezpośrednio przed strefą mycia lub strefą mycia wstępnego z drzwiami
- Odzielenie sekcji suszenia (TR600)

-

-23 015 156 3NPE 400V 60Hz/3NPE 380V 50Hz/3NPE 380V 60Hz/3NPE 415V 50Hz

(proszę podać przy składaniu zamówienia)
bez dodatkowych 

opłat

* Inne dostępne napięcia
23 015 151 3PE 380V 60Hz (bez neutralnego) 7,015.00

3,000.00

Uwaga: Stoły załadowcze i wyładowcze/zagięcie 90°/180° z suszeniem i bez suszenia są rozdzielone jako 
standard (bez dodatkowych kosztów)

●

Uwaga:

wykonanie maszyny do testów termolabel 71°C/159,8°F
w tym dodatkowe ogrzewanie zbiornika

23 015 184 Moduł danych CCLog (tylko w połączeniu z uaktualnieniem systemu kontroli CC-Log)
do przesyłania dzienników operacji do lokalnego komputera za pośrednictwem USB

4,955.00

23 015 186 1,460.00

23 015 183 Uaktualnienie systemu sterowania CCLog – przygotowanie maszyny do wysyłania dzienników operacji przez 
Bluetooth do modułu danych CCLog (patrz następna pozycja)

5,300.00

23 015 145 Wykonanie w standardzie Thermo-Label 8,770.00

23 015 177 Wyłącznik główny 3,315.00

23 015 168 Dodatkowe napełnienie zbiornika komory mycia dodatkowym przyłączem wody 2,835.00

23 015 182 Wyłącznik krańcowy stołu 1,250.00

23 015 094 orurowanie wykonane z miedzi, lamele wykonane z aluminium 9,910.00

23 015 208 orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej, lamele wykonane z aluminium 13,620.00

23 015 092 6,830.00

Strefa suszenia TR (dwuścienna izolacja)

23 015 077 31,765.00

23 015 079 41,710.00

23 015 081 49,940.00

nr kat. 

23 015 093 System odzysku ciepła (zawiera wentylator powietrza i obudowę) wymagane dla temperatur wody na wlocie 
do 24 ° C
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Stoły

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

-

nr kat. 

23 018 099 do podstawy stołu (stoły do załadunku i rozładunku) 1,110.00

nr kat. 

23 018 013

wykonanie standardowe, 

8,140.00

23 018 518 długość 1600 mm (na 3 kosze) 10,040.00

szerokość 580 mm,

szerokość 580 mm, 

23 018 525

23 018 524

spadek o o głębokości 100-120 mm,
z podwyższonym profilem tylnym, dwie pary nóg i wyłącznik krańcowy stołu

długość 1100 mm (na 2 kosze) 9,423.00

długość 1600 mm (na 3 kosze) 11,440.00

szerokość 700 mm, 

nr kat. 

23 018 014 wykonanie z przedłużeniem tylnej ściany (wykonanie kołnierzowe) 13,430.00

Stół do załadunku KTG 700/10-20

szerokość 700 mm, 
nachylone korytko o głębokości 10-20 mm, 

23 018 517 długość 1100 mm (na 2 kosze)

nr kat. Półka perforowana

wykonanie standardowe, 

długość 1200 mm (na 2 kosze)
nachylone korytko o głębokości 10-20 mm, dwie pary nóg i wyłącznik krańcowy stołu

długość 1200 mm (na 2 kosze)

z podwyższonymi profilami tylnymi, dwie pary nóg
osłona chroniąca przed zachlapaniem (na całej 
długości  stołu i zagięta w kierunku maszyny), 
ze zlewem w rozmiarze 500 x 400 x 250 mm 

(z korkiem)

z prysznicem do naczyń ½"; zimna + ciepła woda z 
obrotowym kranem 

Stół do rozładunku KTG  580/10-20

spadek o głębokości 100–120 mm, dwie pary nóg i wyłącznik krańcowy stołu

długość 1200 mm

nr kat. Rolkowy stół do rozładunku KTRH  580 (stacjonarny)

5,340.00

Rolkowy stół do rozładunku KTRH 700 (stacjonarny)
wykonanie z przedłużeniem tylnej ściany (wykonanie kołnierzowe), 
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Stoły

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

-

WYPOSAŻENIE
-

-

-

-

-
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z podwyższonym profilem tylnym, dwie pary nóg,

nr kat. Stół do załadunku KTG 700/10

8,930.00

nr kat. 

rolkowy stół do załadowywania z systemem transportu z klamrowymi zaczepami
Automatyczny narożny system załadowczy AE

23 019 005 7,760.00

Rolkowy stół do rozładunku KTRH-ET (ruchomy i obrotowy)
wykonanie standardowe, 

szerokość 580 mm, 
spadek o głębokości 100-120 mm, dwie pary nóg i wyłącznik krańcowy stołu

nr kat. 

23 018 511

cylindryczne, wyjmowane rolki, napędzane przez maszynę, w tym para nóg,

AE 700

wykonanie z przedłużeniem do ściany, 
szerokość 700 mm, długość 730 mm, 
spadek o głębokości 108-128 mm,
podniesione profile tylne i boczne 40 mm, 

boczne przedłużenie 155 mm

osłona chroniąca przed zachlapaniem (na całej długości stołu i zagięta w kierunku maszyny), 
ze zlewem w rozmiarze 500 x 400 x 250 mm (z korkiem)

z natryskiem do naczyń ½"; zimna + ciepła woda z obrotowym kranem
długość 1200 mm (na 2 kosze)

nr kat. Półka perforowana
23 018 595 do podstawy stołu (rolkowe stoły do rozładunku)

długość 1100 mm 1,020.00

długość 1100 mm (na 2 kosze)
długość 1600 mm (na 3 kosze)

długość 1600 mm 1,485.00

11,180.00

23 018 014 wykonanie z przedłużeniem tylnej ściany (wykonanie kołnierzowe), 13,415.00

szerokość 700 mm, 
korytko o głębokości 10 mm,
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23 004 006

nadaje się do obrotowego stołu do rozładunku

nr kat. 

stół do rozładunku z kołnierzem

Zagięcie 90°23 004 005

Zagięcia (obszar rozładunku)
22,203.00

z kołem szprychowym 870 x 870 x 850 mm

30,470.00

z kołem szprychowym 870 x 1460 x 850 mm
Zagięcie 180°

nr kat. Stół do sortowania szkła (ruchomy)
2 181 701 Wymiary: 1120 x 610 x 910 mm 11,040.00

wykonanie w postaci korytka, 

zdejmowane perforowane płyty pokrywy (perforowana płyta podzielona na dwie części, średnica 
otworu 20 mm)

konstrukcja podstawy ruchoma z 4 kółkami samonastawnymi, z których dwa można zablokować

nachylenie, aby umożliwić odpływ, 
odpływ z korkiem do zamykania, 
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Chemia profesjonalna

MEIKOLON
Profesjonalna chemia do zmywarek gastronomicznych

Doyen
Profesjonalna chemia do myjni sanitarnych

etolit

etolit krem do rąk
krem ochronny do skóry rąk

9 009 206 30 x 50 ml 320.00              

9 012 246 Etolit GT 500

Płynny nabłyszczacz o wysokim stężeniu, neutralny PH, redukujący pienienie
5 l (96) 125.00              

9 009 248 10 l (60) 228.00              

9 014 349 Doyen SK 33E

kwaśny płyn nabłyszczający do mycia maszynowego
5 l (96) 549.00              

nr kat. OPIS OBJĘTOŚĆ (paleta)  CENA W PLN

Doyen SK22

środek nabłyszczająco-zmiękczający do mycia maszynowego
5 l (96)

Doyen SK22 o zapachu jabłka
środek nabłyszczająco-zmiękczający do mycia maszynowego

5 l (96)9 018 596 105.00              

12 kg (60) 265.00              

9 008 971

25 kg (24) 530.00              

9 008 977

9 008 978

MEIKOLON  FR 81

Uniwersalny detergent, nie zawiera aktywnego chloru. Zawiera fosforany. 

Idealny do wody twardej.

5 l (96)MEIKOLON  KSU

Uniersalny nabłyszczacz do wszystkich rodzajów naczyń, lekko kwaśny, nie zawiera 
fosoranów. Delikatne działanie.

nr kat.  CENA W PLN

0 805 034 132.00              

120.00              

9 008 972 240.00              10 l (60)

OPIS OBJĘTOŚĆ (paleta)
Doyen R100

Płyn myjący, lekko zasadowy
5 l (96)

nr kat. 

9 008 975 245.00              12 kg (60)

OPIS

MEIKOLON  FR 80

Uniwersalny detergent, zawiera aktywny chlor i fosforany 25 kg (24)

 CENA W PLNOBJĘTOŚĆ (paleta)

490.00              9 008 976

5 l (96)

5 l (96)

12 kg (60)

9 014 463 100.00              

Doyen RS120

Płyn myjący, kwaśny

Doyen RF 90

Specjalny środek czyszczący

138.00              

9 014 352 227.00              

9 014 351 127.00              

0 805 051
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Meiko Clean Solutions Polska Sp. z o. o. o.

ul. Obornicka 7 Jelonek

62-002 Suchy Las

e-mail: info@meiko.com.pl

http://www.meiko.pl
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