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STYRREPROGRAM  OG SERVICE:  

Multitronic Novo Plus styringen er meget 
fleksibel og brugervenlig. 

Når maskinen tages i brug guides man 
igennem hele opstarten, og kvitterer med 
et: ”Første ibrugtagning gennemført 
korrekt”. 

De enkelte programmer kan ændres. 

Via styringen kan maskinens funktionalitet 
afprøves og testes. På den måde opnås en 
hurtig fejlfinding og en hurtig service.  

Maskinen kan serviceres fra siderne og fra 
bunden. Det giver enkel og let servicering. 

Samlet giver det lavere 
serviceomkostninger. 

 

3 PROGRAMMER 
De 3 hurtige programmer er afstemt efter, 
hvor beskidt service er. Dette garanterer et 
altid perfekt opvaskeresultat.  

 

Opvaskemaskine PG 8059  

• Friskvandsopvaskemaskine – skyller, vasker og tørrer i et programforløb 

• Opvask i to etager – Standard kurve samt tallerken-og bestik holder medfølger 

• Enestående fleksibelt kurvekoncept  

• Kun14 min. på korteste program  inkl. slutskyl på 85o C 

• 3 programmer med slutskyl på 85o C, med en holdetid på 1 minut, helt unik  
  indenfor professionelle serviceopvaskemaskiner 

• Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på  80o C 

• Indbygget blødtvandsfilter, regenerer under drift – pladsbesparende 

• Fritstående – og/eller underbords opvaskemaskine 

• Kabinet i pladurgalfan (standard) eller rustfrit stål - beholder i rustfrit stål 

• Ergonomisk god salt-påfyldning i den skråtstillede låge  

• Elektronikken sikrer, at døren ikke kan åbnes 1½ minut inde i programafviklingen 

• Komfortdørlås, der sikkert lukker døren helt til  

 
SKYLLER, VASKER & TØRRER PÅ 14 MIN. 

Alle vaskeprogrammer starter med et forskyl, 
så man skal blot skrabe madrester bort før 
servicet stilles i maskinen, herved spares der 
både vand, opbevaringsplads og arbejdstid. 

 

AUTOMATISK DØRLÅS- & ÅBNER 

Maskinens dør låser 1½ minut inde i 
programafviklingen indtil det er slut. 
Komfortdørlåsen åbner døren ca. 8 cm efter 
endt program, og først når temperaturen er 
nede på 70o C. (Skal vælges i styringen) 

 

PERFEKT RENGØRING OG   
EGEN TØRRING      

Slutskylstemperaturen på 85o C giver ekstra 
høj hygiejne og effektiv egen tørring. Servicet 
kan sættes på plads direkte fra maskinen. 

 

AUTOMATISK SÆBEDOSERING 
Mulighed for tilslutning af 
sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe. 

ALLE FORDELE I ÉN MASKINE 

PG 8059 kombinerer alle fordelene fra en 
friskvands- og en tankopvaskemaskine: 
hurtig, fleksibel, tids- & pladsbesparende  

 

INNOVATIV PRODUKTUDVIKLING  
EFFEKTIVISERER  
STANDARD INDRETNINGEN  

Maskinen leveres med 2 standard  kurve, 
2 tallerkenholdere og 2 bestikholdere, der 
giver øget kapacitet. 
En overkurv med plads til 20 kopper, 10 
krus, 20 glas og evt. underkopper, samt 
en underkurv med plads til 32  tallerkener 
og bestik, eller 38 tallerkener uden 
bestikkurv.  

 

FLEKSIBEL  INDRETNING 
Mieles enestående kurvekoncept, kan 
anvendes helt eller delvist til 
opbevaringskurve 500 x 500 mm.  
PG 8059 kan dække behovet for både at 
kunne vaske kopper,  underkopper og 
tallerkener, samtidig med specifkt at 
kunne rengøre mange glas, -helt op til 98 
glas i to niveauer - meget hurtigt.                                                          

PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE  
TIL BRUG I INSTITUTIONER, PLEJEHJEM, DECENTRALOPVASK,                                             
CAFEER, KANTINEKØKKENER, M.M.  

Serviceopvaskemaskine PG 8059 

Serviceopvaskemaskine PG 8059 
Tekniske oplysninger 
Typebetegnelse  PG 8059 

Friskvandsopvask 
Friskvandsopvaskemaskine til professionel brug • 
Ekstra tørring kan vælges • 
Opvask i 1, 2 eller 3 niveauer • 
Programmer  med slutskyl på  85o C  - korteste program kun 14 min. 4 
Programmer i alt 10 
Serviceprogrammer  3 

Vandtilslutning 
Koldt- og evt. varmtvand, 1/2" med 3/4" forskruning.   • 
Maks .temperatur for koldt vand er 20o C og varmt vand er 65o C 
Vandtryk 200-1000 kPa overtryk 
Afløbsslange [mm] Ø22 
Blødtvandsanlæg - Integreret anlæg-  op til 70° dH • 

Motor-/ eltilslutninger 3N AC 400 V 50 Hz 
Tilslutningsværdi total [kW]  8.9 
Sikring [A] 3x16 
Tilslutningskabel ca. 1,6 m, Ø 5 x 2,5mm2 • 

Dosering 
Opvaskemiddel  kan doseres i låge • 
Automatisk sæbedoseringsanlæg til flydende sæbe ekstra udstyr 
Afspændingsmiddel Intern pumpe - påfyldning i låge • 
Påfyldning af salt i skråtstillet låge • 

Mål, vægt og kabinet 
Udvendige mål H/B/D [mm] 850/600/600 
Vægt [kg]  70 
Kan opstilles under bord • 
Fritstående • 
Pladur galfan (hvid) eller alternativt rustfrit stål • / • 
Opvaskebeholder i rustfrit stål • 

Standardudstyr 
Højdejusterbar overkurv  (O 891) [stk.] 1 
Underkurv  (U890)  [stk.] 1 
Tallerkenholder  (E 816)  [stk.] 2 
Bestikkurv  (E 165)  [stk.] 2 

Anbefalet maksimum antal opvaske pr. dag ubegrænset 
Antal driftstimer / antal  programforløb ved Kort program - ved anbefalede brug og vedligeholdelse 15.000/>60.000 

14 
min 

85o 
C 
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Glaskurv U 535, ruminddelt i  
5 x 5 rum til glas Ø = 90 mm, 
til O 885 og U 876 
 

Glaskurv U 536, ruminddelt i  
6 x 6 rum til glas Ø = 73 mm, 
til O 885 og U 876 
 

Glaskurv U 537, ruminddelt i  
7 x 7 rum til glas Ø = 63 mm, 
til O 885 og U 876 
 

Glaskurv U 534, ruminddelt i  
4 x 4 rum til glas Ø = 113 mm 
til O 885 og U 876 
 

Glaskurv U 545, ruminddelt i  
5 x 5 rum til glas Ø = 90 mm, 
til U 876 
 

Glaskurv U 546, ruminddelt i  
6 x 6 rum til glas Ø = 73 mm, 
til U 876 
 

Glaskurv U 547, ruminddelt i  
7 x 7 rum til glas Ø = 63 mm, 
til U 876 
 

Glaskurv U 544, ruminddelt i  
4 x 4 rum til glas Ø = 113 mm 
til U 876 

Bestikkurv U 503, bestikket 
placeres i bunden til både  
O 885 og U 876 
 

Al round kurv U 505, til større 
emner som gryder o.lign 
 

Koppekurv U 508, holder til 
kopper til U 876 
 

Tallerkenkurv U 502, 2 x 6 
eller 2 x 9 rækker, til U 876 
 

Overkurv O 885 Lafette i rustfrit stål. 
Placeres i stedet for O 890. Kan anvendes til 
alle U 500-kurve, maksimal højde på  service, 
når den anvendes er 130 mm. 
 

Underkurv U 876 Lafette i rustfrit stål .  
Placeres i stedet for U 890. Kan anvendes til 
alle U 500 kurve, maksimal højde på service, 
ved brug med O 885 er 230 mm 

Koppe/glaskurv U 520 

Kombination af: 
Overkurv O 885 Lafette m. 
• Koppe/glaskurv U 520 
Standard underkurv  U 890 m. 
• Glaskurv U 525 

Kombination af: 
Overkurv O 885 Lafette m. 
• Bestikkurv U 503 
Standard underkurv  U 890 m. 
• Bestikkurv U 504 

Kombination af: 
Standard overkurv O 891  
Standard underkurv  U 890 m. 
• 2 stk. glasindsats E 205 
 

PG 8059 med standard udstyr 
 

PG 8059 kombinerer alle fordelene fra en friskvands- og 
en tankopvaskemaskine.   
Som friskvandsmaskine , kræver den minimalt plads og 
arbejde, den skyller, vasker og tørrer i et programforløb, men 
er fleksibel  med mulighed for at anvende forskellige kurve - og 
så er den hurtig.  

På kun 14 minutter kan den vaske 2 kurve, uden at der skal 
anvendes mandetimer til afskylning og plads til at stå og tørre.  
 
I underkurven er der f.eks. Plads til 38 tallerkener, samtidig 
med, at der kan vaskes 30 vandglas i overkurven.  
 
Det hele vaskes og skylles på 14 minutter. Derefter klar til at 
sættes på plads. 
 

Elegant og brugervenligt betjeningspanel  
Betjening via TouchControl, Det er enkelt og overskueligt 
at arbejde med og viser alle relevante informationer: 
Program 
Resttid 
Temperatur  
Påfyld salt 
m.m. 
Ved fejlmeldinger vises en advarselstrekant. 
De meldinger, der vises i displayet, er en hjælp til altid at 
opnå den optimale løsning. 
 

For at imødekomme de ønsker om optimale løsninger af  
individuelle krav til flow og  arbejdsrytmer, tilbyder vi en 
lang række kurve, som  er specielt velegnede til opvaske-
opgaverne i såvel små som store børneinstitutioner, 
decentralopvask  på plejehjem , fælleshuse, kantiner, 
cafeer, barer og mindre spisesteder. 

PG 8059 kan anvendes med de medfølgende standard 
kurve,  eller man kan hel-eller delvis vælge at udskifte 
standardkurvene således at alle 50x50 kurve kan 
anvendes til opvask i 1, 2 eller 3 niveauer. 

Sammensæt og kombiner standard kurvene fra 
friskvandsmaskinen med kurvene fra tankmaskinen 
således, at det bedst muligt dækker behovene og giver de 
mest harmoniske arbejdsgange. 
 
Hvis man benytter selvafrydningsvogne, med standard 
bakker (50 x 50 cm), kan de placeres direkte over i 
overkurven, som skubbes let ind.  
 
Med friskvandsmaskinens fordel med skyl, vask og tørring 
i et programforløb på 14 min., skal man blot skrabe 
madrester væk inden servicen sættes i maskinen.  

Standard underkurv U 890  
2 x E 816 tallerken-holder og 
2 x E 165 bestikholdere.  
Plads til 38 tallerkener  
Ø250 mm eller til  
32 tallerkener samt bestik. 
 

Standard overkurv O 891  
– øget kapacitet. 
Plads til f.eks. minimum 20 
kopper og op til 28  
underkopper 
 

14 
min 

85o 
C 

Påfyldning af salt, 
sæbe og af-

spænding i lågen 

Fleksibelt kurvesortiment, der går nye veje for at  kunne dække mange 
opvaskeopgaver og arbejdsrutiner 
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