
As novas máquinas de lavar louça de tanque : 
Os melhores resultados de limpeza nos tempos de funcionamento 
mais curtos.
Miele Professional. Immer Besser.
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Rápida e potente contra sujidade, delicada para a louça

Copos brilhantes, louça perfeitamente limpa e talheres cintilantes, uma hospitalidade cuidada 
é detetada à primeira vista. As novas máquinas de lavar louça de tanque da Miele Professional 
não convencem apenas pelos excelentes resultados de lavagem. Com tempos de funcionamento 
curtos, uma utilização mais económica de recursos e uma ação suave sobre a louça, estas 
máquinas são prestadoras de serviços fiáveis para a restauração, hotelaria e cantinas.

Forte e adaptável
A máquina de lavar louça de tanque provou 
ser ideal para momentos em que grandes 
volumes de louça tenham de ser lavados em 
pouco tempo. O seu rendimento é significa-
tivamente melhorado pela nova geração de 
máquinas de lavar louça da Miele Professio-
nal. Os novos braços de lavagem desen-
volvidos com cobertura de superfície sem 
intervalos garantem um consumo de água 
reduzido de até 25%. Além disso, minimiza a 
necessidade energética e de detergente das 
máquinas de lavar louça de tanque e garante 
uma excelente eficácia, também no
funcionamento contínuo. Os programas 
específicos para a louça, pressão da bomba 
variável e o arranque suave gradual permitem 
uma adaptação perfeita às exigências do 
quotidiano profissional.

Capacidades para todas as necessidades
Desde a máquina de lavar copos compacta 
em bares, passando pelo modelo clássico 
de 60 cm: as novas máquinas de lavar louça 
de tanque disponibilizam a capacidade ade-
quada, quer seja em restaurantes ou bares, 
em pensões, na padaria, no café ou no talho. 
Para além disso, pode selecionar de entre um 
vasto programa de cestos para o reprocessa-
mento perfeito de qualquer louça.

O novo visor completamente tátil é tão 
simples de utilizar como o seu smartphone. 
Dessa forma, também em horas de ponta é 
possível uma seleção rápida e sem erros.

Resultados brilhantes em qualquer am-
biente
Para os mais elevados requisitos, a máquina 
de lavar copos e de uso em cafés dispõem 
de um sistema de osmose inversa integrado 
como equipamento opcional. Com esta forma 
de tratamento de água alcança resultados de 
lavagem perfeitos sem qualquer polimento 
manual. Assim, poupa custos com pessoal, 
evita a quebra de copos dispendiosos e, 
além disso, oferece aos seus clientes o mais 
elevado grau de higiene. 
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Potente, fiável, eficiente: 
as novas máquinas de lavar de tanque da Miele Professional
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Vantagens da Miele que compensam no dia a dia

Resultados de lavagem perfeitos em qualquer situação
As novas máquinas de lavar louça de tanque da Miele Professional 
possuem programas específicos para todos os tipos de louça e para 
qualquer grau de sujidade. Todos os parâmetros importantes, p. ex., 
duração da lavagem, temperatura e pressão de lavagem, estão cuida-
dosamente ajustados e também podem ser adicional e individualmente 
adaptados. Assim, é possível lavar simultaneamente flutes de filigrana 
de forma fiável e cuidada, assim como pratos com restos de comida 
secos.

Elevado conforto de utilização
A utilização é semelhante à de um smartphone e, por isso, é parti-
cularmente simples. O processo operacional diário funciona com o 
confortável funcionamento de botão único. A indicação colorida do 
tempo restante informa igualmente à distância sobre o estado atual e 
a sequência do programa. Caso necessário, é possível aceder a infor-
mações adicionais e efetuar ajustes no visor. O visor pode ser operado 
com luvas sem problema.

Diferentes variantes de dosagem
Independentemente das diferentes condições estruturais do local: as 
novas máquinas de lavar louça de tanque estão preparadas para o res-
petivo método de dosagem ideal. A oferta abrange variantes de equi-
pamento em função do modelo com bombas doseadoras internas e 
lanças de sucção para depósitos de detergente externos, mas também 
variantes com depósitos de detergente internos e bombas doseadoras, 
ideais para locais de instalação sem possibilidade de colocação de 
depósitos externos.

Económico e eficiente
Comparativamente à série anterior, com as novas máquinas de lavar 
louça de tanque encastráveis podem ser economizados entre 15 e 
25% de água. A preservação de recursos é alcançada através do 
braço de lavagem inovador com otimização de fluxo e injetores de 
lavagem melhorados. Isto reduz simultaneamente o consumo energé-
tico e de químicos e atua, assim, de forma positiva sobre os custos 
operacionais da máquina de lavar louça. 
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Máquina industrial de lavar louça com sistema de tanque PTD 701
Rendimento máximo teórico (cestos/h) 77
Tempo mais curto de duração do programa (s) 47
Capacidade de circulação máxima (l/min) 200
Programas padrão e adicionais 3 + 4
Depósitos internos para detergente e secante (DOS) opcional
Descalcificador de água interno (WES) –
Dimensões externas A/L/P (mm) incl. pés ajustáveis em altura, sem depósito de detergente 725–760/460/617
Dimensões do cesto (mm) 400 x 400
Ligação à água KW ou WW até 60 °C
Potência máxima (corrente trifásica/alternada) (kW) 9,7/4,1 

PTD 701
•  Máquina de lavar louça para copos com 

sistema de lavagem de tanque
•  Perfeita para utilização na área do balcão
Plus
•  Duração do programa mais curto: 

47 segundos
•  Rendimento de lavagem teórico máximo: 

1.532 copos/h
•  Bombas doseadoras internas, bem como 

lanças doseadoras para alimentação 
externa de detergente e secante

•  Programas específicos para louça
•  Encastrável numa bancada de trabalho
•  Opcional: RO integrada, para copos 

brilhantes sem polimento
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Máquina industrial de lavar louça com sistema de tanque PTD 702
Rendimento máximo teórico (cestos/h) 65
Tempo mais curto de duração do programa (s) 55
Capacidade de circulação máxima (l/min) 200
Programas padrão e adicionais 3 + 4
Depósitos internos para detergente e secante (DOS) opcional
Descalcificador de água interno (WES) –
Dimensões externas A/L/P (mm) incl. pés ajustáveis em altura, sem depósito de detergente 725–760/600/617
Dimensões do cesto (mm) 500 x 500/500 x 530
Ligação à água KW ou WW até 60 °C
Potência máxima (corrente trifásica/alternada) (kW) 9,7/4,1

PTD 702
•  Máquina de lavar louça de uso universal com 

sistema de tanque
•  Perfeita para utilização na área do balcão 

Plus 
•  Duração do programa mais curto: 55 segundos 
•  Rendimento de lavagem teórico máximo: 

3.207 copos/h ou 1.170 pratos/h 
(no caso de uma duração do programa mínima de 
55 segundos)

•  Bombas doseadoras internas, bem como 
lanças doseadoras para alimentação externa de 
detergente e secante

•  Programas específicos para louça
•  Encastrável numa bancada de trabalho
•  Opcional: RO integrada, para copos brilhantes 

sem polimento
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PTD 703
•  Máquina de lavar louça de uso universal 

com sistema de tanque
Plus
•  Duração do programa mais curto: 

55 segundos
•  Rendimento de lavagem teórico máximo: 

1.170 pratos/h
•  Bombas doseadoras internas, bem como 

lanças doseadoras para alimentação 
externa de detergente e secante

•  Opcional: variante de modelo BASIC 
sem preparação de dosagem

•  Programas específicos para louça
•  Encastrável numa bancada de trabalho
•  Equipamento com descalcificador integrado

Máquina industrial de lavar louça com sistema de tanque PTD 703
Rendimento máximo teórico (cestos/h) 65
Tempo mais curto de duração do programa (s) 55
Capacidade de circulação máxima (l/min) 200
Programas padrão e adicionais 3 + 4
Depósitos internos para detergente e secante (DOS) opcional
Descalcificador de água interno (WES) opcional
Dimensões externas A/L/P (mm) incl. pés ajustáveis em altura, sem depósito de detergente 820–855/600/617
Dimensões do cesto (mm) 500 x 500/500 x 530
Ligação à água KW ou WW até 60 °C
Potência máxima (corrente trifásica/alternada) (kW) 9,7/4,1
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Acessórios da Miele Professional 
para desempenho ideal no sistema completo

A Miele Professional representa máquinas de lavar louça de elevada qualidade e tecnologia 
de processo inovadora. A qualidade proverbial da Miele está patente numa vasta gama de 
acessórios para uma lavagem ainda mais fácil, mais rápida e eficiente. Os detergentes e secantes 
cuidadosamente adaptados e o serviço técnico da Miele altamente responsivo completam a 
oferta para um sistema exclusivo: System4Shine da Miele Professional.

Cestos e complementos
Os acessórios da Miele Professional abrangem múltiplos cestos e 
complementos, que posicionam qualquer louça de forma segura na 
cuba, para uma limpeza ideal.
•  Cestos para copos e conjuntos de cestos
•  Cestos para talheres e acessórios
•  Cestos para pratos e chávenas
•  Cestos para bistros e universais
•  Cestos para tabuleiros e suportes de cesto 

Outros acessórios
•  Sapata aberta/fechada em diversas alturas
•  Recipientes apara-pingos
•  Conjuntos de proteção contra o vapor
•  Painel traseiro CN
•  Descalcificador, patronas de desmineralização

ProCare Shine
Os detergentes e secantes da série ProCare Shine foram  
concebidos especificamente para utilização em máquinas de lavar 
loiça da Miele.  
Com a sua fórmula cuidadosamente estudada, são a  
base para um cuidado profissional e económico da louça.
•  Detergentes líquidos alcalinos e alcalinos suaves
•  Secantes
•  Sal de regeneração
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Contratos de serviços Miele

Inspecção

Contrato de manutenção preventiva
•  Inspecção
•  Manutenção preventiva

Contrato de manutenção preventiva e correctiva
•  Inspecção
•  Manutenção preventiva
•  Reparação

Assistência técnica excelente – 
Segurança funcional e preservação do valor

Miele Professional é sinónimo de excelente qualidade - também no âmbito da assistência técnica. 
A nossa vasta rede de técnicos assegura um serviço de assistência técnica no local permanente. 
Não é por acaso que o serviço de apoio ao cliente da Miele é, desde há anos, repetidamente 
distinguido por ser um serviço de excelência.

Serviço completo desde o início
Mesmo antes da colocação da máquina de lavar louça em funcio-
namento, o departamento de vendas da Miele dá assistência com 
completos serviços de consultoria. Os nossos técnicos qualificados 
ajudam na seleção da máquina idealmente apropriada e configurações 
mais adequadas a cada situação.

Contratos de assistência e inspecções individuais
A Miele Professional oferece contratos de assistência adequados às 
necessidades, em cujo âmbito a máquina é regularmente avaliada 
por técnicos do serviço pós-venda da Miele. Dependendo modelo 
de contrato seleccionado, isto inclui a análise do funcionamento e da 
segurança de todos os componentes importantes e a substituição dos 
componentes.

Assistência para exigências profissionais
Os técnicos qualificados do serviço de pós-venda da Miele são 
responsáveis pela colocação da máquina de lavar louça em funciona-
mento, podendo ser realizadas diferentes inspecções de rotina durante 
a operação. Deste modo, podem ser evitadas, logo do início, avarias 
dos equipamentos, assim assegurando a optimização contínua dos 
parâmetros de serviço. Uma outra vantagem: a inspecção e manuten-
ção regulares da máquina contribuem para a conservação do valor de 
investimento.
•  Assistência de qualidade com uma densa rede de técnicos de 

assistência (na Áustria mais de 170 técnicos).
•  Tempos de deslocação curtos e assistência técnica no local no prazo 

de 24 horas
•  90 % dos casos de assistência técnica são resolvidos na primeira 

visita
•  Serviço de peças de substituição originais seguro mesmo 15 anos 

após o fim da produção
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Miele Portuguesa, Lda
Miele Experience Center
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Tlf.: 21 4248 425

professional@miele.pt
www.miele-professional.pt

Immer Besser
Como empresa familiar, a Miele atua desde 
1899 em conformidade com uma filosofia 
simples: Immer Besser. Esta pretensão ampla 
serve de base para a qualidade proverbial, 
sustentabilidade e para a capacidade de 
inovação de uma marca «Made in Germany». 
Uma promessa que oferece aos utilizadores 
profissionais a certeza de terem escolhido o 
produto certo.

Distinguida
A fiabilidade inquestionável no que respeita 
a produtos e serviços é o motivo pelo qual a 
Miele é regularmente escolhida pelos utiliza-
dores como a melhor e mais fiável marca. As 
prestigiadas distinções, como MX Award, iF 
e reddot Design Awards e o prémio alemão 
de sustentabilidade vêm confirmar a posição 
de destaque da Miele também em matéria de 
design, gestão da qualidade e preservação de 
recursos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional tem vindo 
a desenvolver e a produzir, com grande capaci-
dade de produção, máquinas para lavandarias, 
máquinas de lavar louça, máquinas de lavar 
e desinfetar, assim como esterilizadores. Os 
acessórios cuidadosamente ponderados, os 
abrangentes serviços de consultoria e o eficaz 
serviço técnico da Miele permitem que as 
máquinas ofereçam a máxima excelência em 
termos de desempenho e de rentabilidade.

Miele Professional na Internet 
•  Informações detalhadas sobre os dados 

técnicos, equipamentos e acessórios
•  Catálogos sobre todos os grupos de 

produtos e áreas do utilizador para 
download

•  Apresentações ilustrativas, instruções 
e apresentações de produtos no canal 
YouTube
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