
Hvilken type opvaskemaskine
er den rigtige?

Valget af opvaskemaskine kan være afgørende
for brugertilfredsheden og holdbarheden

Miele Professional. Immer Besser.



Tanker før køb af ny opvaskemaskine.
Der er væsentlige forskelle i løsning af opvaskeopgaverne

Følgende områder er afgørende for valg af Mieles 
friskvandsopvaskemaskine PG 8059 eller PG 8130:

1. Myndighedskrav til opvaskemaskiner

Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Fødevare- 
styrelsen, har specifikke krav til en opvaskemaskine. 
Det er den lokale levnedsmiddelkontrol, der afgør, om 
en opvaskemaskine skal skylle med en slutskylstem-
peratur på minimum 80 grader C. Begge opvaskema-
skiner opfylder dette krav.

2. Opvaskemængden

Det er vigtigt at få afklaret det rigtige antal opvaske pr. 
dag. Undersøg derfor hvor meget service, der anven-
des på en afdeling pr. dag. Dette inkluderer kopper, 
krus, tallerkener, bestik og andet, der benyttes til 
eksempelvis morgenmad, formiddagskaffe, middags-
mad, eftermiddagsfrugt, aftensmad og aftenkaffe. 

3. Hvad skal vaskes af?

Skal der vaskes service, som er brugt til mælke-
produkter eller lignende, kræver det et koldt forskyl 
grundet indholdet af proteinstoffer. Hvis proteinholdige 
madrester skylles af med varmt vand i første skyl, kan 
de ’brænde’ fast på servicet, og dermed hindre en 
optimal opvask. Almindelige madrester kan fjernes 
med en dejskraber. Hvis du ønsker at anvende en 
maskine, hvor første vandindtag er varmt vand, skal 
delene skylles af under koldt vand, inden de placeres i 
opvaskemaskinen.

4. Afsat tid til opvasken?

Hvor megen tid er der afsat hos personalet til at klare 
opvasken? Er der tid til f.eks. en manuel afskylning, 
inden servicet placeres i opvaskemaskinen? Er det 
væsentligt, om én opvask tager minimum 25 minutter 
min. eller 14 min.? Svarene kan være afgørende for 
valg af opvaskemaskine.

5. Hvem skal betjene opvaskemaskinen?

Er det mange forskellige personer, der skal betjene 
opvaskemaskinen, kræves der en mere robust og 
driftssikker opvaskemaskine. Er der personale ansat 
til at klare opvasken, forventer de en mere professio-
nel opvaskemaskine.

PG 8130 anbefales, når flg. situationer er gældende:

•  Mængden - 2 til 3 opvaske pr. dag
•  Der er tid til en længere opvask
•  Krav om slutskyl på minimum 80 grader C
•  Der er få personer, som betjener maskinen 

PG 8130 er oplagt til

•  Mindre SFO’er uden
   tilberedning af mad
•  Frokoststuer
•  Kontorkøkkener
•  Lærerværelser
•  Mindre virksomheder
   uden tilberedning af mad

PG 8059 anbefales, når én af nedenstående
oplysninger er gældende:

•  Mængden – mange opvaske pr. dag
•  Der er mange forskellige brugere
•  Professionel brug
•  Hvis servicet kræver et koldt forskyl
•  Krav til en hurtig programafvikling

PG 8059 er oplagt til

•  Integrerede institutioner
•  Vuggestuer og børnehaver
•  Decentral opvask på plejehjem
•  Restauranter
•  Værtshuse med mad
•  Fælleshuse/festlokaler,
    hvor forskellige personer
    betjener maskinen
•  Cafeer og værtshuse
    med egen opvask
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Hvad er fordelene ved og kravene til de to friskvandsmaskiner

Opvaskemaskiner til erhvervsmæssig og professionel brug.
Mieles Professionelle og semiprofessionelle friskvandsopvaskemaskiner sikrer

bedre resultater og længere holdbarhed end f.eks. husholdningsmaskiner

Egenskaber ProfiLine
Erhvervsopvaskemaskine

PG 8130

Professionel 
Industriopvaskemaskine

PG 8059

Friskvandsmaskine Frisk vand ind i hver fase Frisk vand ind i hver fase

Frontbetjent Lige panel Komfortabelt, skråtstillet betjeningspanel

Kapacitet – effektivitet Der cirkuleres 100 l vand rundt i minuttet Der cirkuleres 210 l vand rundt i minuttet

Kapacitet – vaske pr. dag Anbefaling  - 2 til 3 opvaske pr. dag Ubegrænset

Programmer 7 11

Vandtilslutning Koldt eller varmt Koldt og varmt

El-tilslutning 400V tilslutning, kan omstilles til 230V Skal tilsluttes 400V

Programlængde Korteste program 25 min.
ved tilslutning til 400V og varmt vand – intet forskyl

Korteste program 14 min. 
ved tilslutning til koldt og varmt vand  - med 

forskyl 

Display tekster viser status
på maskinen Ja Ja

Indbygget afkalkningsfilter Regenerer efter behov i starten af programafvikling 
Kan indstilles med 1 dH°´s nøjagtighed 

Saltdosering i bunden 

Regenerer efter behov under programafvikling.
Kan indstilles med 1 dH°´s nøjagtighed

Saltdosering i dør – god ergonomi

Dosering af sæbe og 
afspænding

Manuelt i dør
110 ml´s beholder til afspændingsmiddel  

Manuelt i dør
300 ml´s beholder til afspændingsmiddel 

Automatisk dosering Mulighed for tilslutning af automatisk 
sæbedoseringsanlæg.

Dette kan indstilles med 0,05% nøjagtighed.
Mindsker sæbeforbrug

Mulighed for tilslutning af automatisk 
sæbedoseringsanlæg.

Dette kan indstilles med 1ml´s nøjagtighed 
Mindsker sæbeforbrug

Elektronisk programstyring Ja Ja

Kapacitet - indhold
2 kurve er standard 

Overkurv: 20 kopper, 12 underkopper 
og 10 krus

Underkurv: 20 tall. Ø 30cm samt bestik og 10 
desserttallerkener

Overkurv: 20 kopper, 33 underkopper 
eller 30 krus

Underkurv: 32 tall. Ø25 cm samt bestik eller 
38 tall. uden bestik

Materialer til kurve og 
indsatser

Metal med rilsanbelægning
– kortere levetid end PG 8059

50% kraftigere metal samt 50% kraftigere 
rilsanbelægning end på PG 8130

Døråbning og dørlukning Automatisk AutoOpen, børnesikring kan aktiveres Automatisk AutoOpen og AutoClose, døren kan 
ikke åbnes under drift.

Dørhængsler Dørhængsler fra husholdningsmaskinerne – max 2-
3 opvaske pr. dag.

Meget kraftige dørhængsler – beregnet til mange 
opvaske hver dag

Forbrug – korteste 
program

14,5 l vand og 1,5 kWh ved koldtvandstilslutning 17,5 l vand og 0,8  kWh ved koldt- og
varmtvandstilslutning

Serviceprogrammer Ingen Ja, sikrer hurtigere service
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Mere know-how

Alle systemkomponenter kommer fra én 
leverandør:
I årtier har Miele været toneangivende i 
udviklingen af opvaske- og vaskerimaskiner 
samt plejemetoder. Det er disse erfaringer, 
som konceptet og udstyret i vores pro-
fessionelle maskiner er baseret på. Mieles 
erfaring bliver kundernes fordel i praksis: 
Inden beslutningen giver vi udførlig rådgiv-
ning og hjælper med at analysere behov og 
rentabilitetsbetragtning af kundens indivi-
duelle udstyr og opvaskebehov. Og når det 
drejer sig om investeringen kan Miele også 
tilbyde skræddersyede finansierings- og 
leasingmodeller.

Mere service

Hurtig service

Miele er lige fra starten en kompetent part-
ner til alle opvaske- og vaskeløsninger.

Den direkte kontakt til Miele garanterer om-
gående behandling af alle forespørgsler, og 
vor landsdækkende servicenet af 68 egne 
serviceteknikere og autoriserede forhandle-
re garanterer hurtig kontakt og problemløs-
ning i alle tilfælde.

Den specielle service- og vedligeholdelses-
aftale er din sikkerhed for, at maskinen har 
en høj oppetid.

DÆKKER DET BEHOVET?

Det er vigtigt at vælge det opvaskesy-
stem, som kan leve op til de krav, behov 
og rammer, som ønskes opfyldt. Miele 
Professionals salgspersonale kan hjælpe 
med at analysere hvilken type af opvaske- 
maskine der er den rigtige for jer. Så er 
du i tvivl om, hvilken opvaskemaskine der 
opfylder et givent opvaskebehov bedst, 
så kontakt os på telefon eller se på:
www.miele.dk

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Salg/Professional +45 43 27 15 10

www.miele-professional.dk
professional@miele.dk
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