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Profesionální systém mytí – 
pro lesk, hygienu a šetrnost
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Příslušenství – 
různé koše a nástavce, 
optimální úprava vody

Díky široké nabídce košů a nástavců lze bezpečně umístit jakékoli 
nádobí do mycího prostoru a perfektně ho vyčistit. Systémy pro 
snadnou úpravu vody ji připravují v optimální kvalitě, což je základ 
pro perfektní výsledky mytí. Různé podstavce umožňují ergono-
mické nakládání a vykládání nádobí i snadnou integraci do všech 
pracovních procesů.

Myčky nádobí – 
spolehlivý výkon 
jako základ pro perfektní výsledky

Myčky nádobí Miele Professional nabízí všem uživatelům odpoví-
dající výkon s ohledem na jejich specifické požadavky. Od myček 
s přívodem čerstvé vody pro nejvyšší nároky na hygienu mytí, přes 
mimořádně rychlé podstolové přístroje s tankovým mycím systé-
mem až k průchozím myčkám nádobí pro maximální výkonnost
v gastronomii a hotelnictví.

Chemie – 
pro brilantní výsledky mytí 
a dlouhodobé zachování hodnoty 
Čisticí a lešticí prostředky používané v myčkách Miele Professional 
umožňují díky pečlivě vyváženému složení mimořádně efektivní 
mycí procesy při osvědčené kompatibilitě přístrojů a skvělé hospo-
dárnosti.

Servis – 
zákaznický servis a poradenství 
v příslovečné kvalitě Miele 
Servis Miele a jeho celostátní síť techniků jsou k dispozici během 
krátké doby. Provádějí servis přímo na místě, na základě servis-
ních smluv i smluv na míru zákazníků. Zkušení odborníci z pro-
dejen Miele také pomohou při konfiguraci přístrojů a při volbě 
příslušenství. 

Čisté nádobí a perfektně vyleštěné sklenice – minimálně tolik musí myčka nádobí zvládnout. 
Při profesionálním provozu se k tomu přidávají ještě další požadavky. Ať už je to co nejkratší doba 
programu v gastronomii, bezpečná hygiena v pečovatelských centrech nebo co nejvyšší hospo-
dárnost a spolehlivost v živnostenských provozech. System4Shine od Miele Professional je vý-
konný a individuálně konfigurovatelný mycí systém, se kterým dosáhnete optimálních výsledků
v každém ohledu.

Připraveni na každou výzvu –
s komplexním mycím programem
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Oblast použití PG 8056 U PG 8164 PG 8165 PG 8166 PG 8169
PG 8172
PG 8172 Eco

Pekařství, řeznictví •

Kavárna, Bistro • • •

Penzion • • •

Hotel • • • • •

Bar • •

Restaurace • • • • •

Rychlé občerstvení • • • •

Veřejné stravování • • • •

Catering • • • •
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Profesionální výkon ve všech oblastech použití –
myčky nádobí Miele Professional

Oblast použití

Domácnost

Kancelář

Showroom, Konferenční centrum

Spolkový dům

Kuchařské studio

Školka

Škola

DD/DPS

Nemocnice

PG 8080
PG 8080 i

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PG 8081i
PG 8082 SCi XXL
PG 8083 SCVi XXL PG 8057 TD U

•

•

•

•

•

• •

• •

• •

• •

Nezáleží na tom, kolik nádobí je potřeba umýt – Miele Professional nabízí ty správné myčky nádobí 
pro vaše potřeby: elegantní poddeskové přístroje pro kanceláře a domácnosti s vysokými nároky, 
pokrokové myčky do bister, nebo výkonné průchozí myčky, které v pouhých 50 sekundách zajistí 
čistotu a lesk mytého nádobí.

Perfektní přístroj
pro mimořádné nároky
Při mytí nezáleží jen na délce programu. 
Díky úzké spolupráci s uživateli vyvinulo 
Miele Professional různé druhy myček, 
které byly navrženy se zřetelem na jejich 
specifické potřeby. Tak lze snadno inte-
grovat přístroje s označením OFFICE do 
kuchyňské linky, zatímco modely označené 
HYGIENE zabezpečují díky vysokým tep-
lotám při oplachování bezpečnou hygienu 
a myčky BRILLIANT nadchnou bezchyb-
ným leskem.
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Riedel Glas doporučuje 
myčky nádobí Miele Professional!

Rychlost, hygiena a brilantní lesk ve dvou výškových úrovních současně – a to až 40krát za den. 
Přístroje řad PG 8056 až 8057 jsou specialisty na mimořádný výkon. Díky jejich systému přívodu 
čerstvé vody a robustní konstrukci jsou ideální pro školky a školy, sociální zařízení, domy s pečo-
vatelskou službou, ale i pro menší restaurace a penziony.
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Všude tam, kde domácí přístroje narážejí na své limity, odvádějí myčky nádobí řady ProfiLine 
brilantní práci. Díky krátké době programu (od 17 minut), vysokému mycímu výkonu a komfortnímu 
ovládání jsou ideální volbou pro podniky, které chtějí svým zákazníkům a zaměstnancům nabíd-
nout dokonalou čistotu – ale hodí se také pro domácnosti s vysokými nároky.

Dokonalá čistota a hygiena – 
myčky nádobí s přívodem čerstvé vody
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PG 8080, PG 8080i
•  nejkratší doba programu: 23 minut
•  standardně s košovou výbavou
•  vysoce komfortní ovládání a rozsáhlá 

výbava produktu
•  integrovaný změkčovač vody a přípojka 

pro dávkování tekutých mycích pro
středků

•  lze vestavět pod pracovní desku / 
do kuchyňské linky

PG 8081i
•  nejkratší doba programu: 17 minut
•  standardně s košovou výbavou
•  ovládací panel nerez ClSt
•  9 programů
•  vhodná do kuchyňských studií, kuchař

ských škol atd.
•  lze vestavět pod pracovní desku / 

do kuchyňské linky

PG 8082 SCi XXL
•  provedení XXL 

(XXL mycí prostor – výška 62 cm)
•  nejkratší doba programu: 17 minut
•  standardně s košovou výbavou
•  ovládací panel nerez ClSt
•  9 programů
•  vhodná do kuchyňských studií, kuchař

ských škol atd.
•  lze vestavět pod pracovní desku / 

do kuchyňské linky
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PG 8083 SCVi XXL
•  provedení XXL 

(XXL mycí prostor – výška 62 cm)   
•  nejkratší doba programu: 17 minut
•  standardně s košovou výbavou
•  ovládací panel nerez 

(integrován ve vnitřní straně dveří)
•  9 programů
•  vhodná do kuchyňských studií, 

kuchařských škol atd.
•  lze vestavět pod pracovní desku / 

do kuchyňské linky 

PG 8056 U
•  nejkratší doba programu: 5 minut
•  integrovaný změkčovač vody a přívod 

pro dávkování tekutých médií
•  použití plastových košů ve dvou výško

vých úrovních, s optimální nerez lafetou
•  lze vestavět do kuchňské linky
•  volitelně: sada pro přestavbu na volně 

stojící přístroj

PG 8057 TD U
•  nejkratší doba programu: 5 minut
•  termická dezinfekce (dle vyhl. MZČR 

č. 306/2012 Sb.) s teplotou oplachu 
93 °C a dobou udržení teploty max. 
10 minut

•  individuální košové vybavení se stan
dardními a plastovými koši

•  integrovaný změkčovač vody, kondenzá
tor páry, přívod pro dávkování tekutých 
médií

•  lze vestavět do kuchyňské linky
•  volitelně: sada pro přestavbu na volně 

stojící přístroj
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Výbava košů záleží na typu přístroje
Koše a nástavce volitelné
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Tankové myčky Miele Professional přesvědčují nejen prvotřídními výsledky při mytí. Díky 
krátkému času provozu, úspornému využívání zdrojů a nejvyšší možné šetrnosti při zacházení 
s drahým nádobím jsou spolehlivým partnerem pro gastronomii, hotelnictví a veřejné stravování.

Nejvyšší výkony i hospodárnost –
myčky nádobí s tankovým systémem mytí
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PG 8164
•  myčka na sklenice se systémem tanko

vého mytí
•  nejkratší doba programu: 45 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

1 600 sklenic/h
•  integrovaná dávkovací čerpadla a dávko

vací trubice pro externí přivádění čisticího 
prostředku a leštidla

•  také s integrovanými dávkovacími čerpa
dly a čisticími tanky

•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku

PG 8165
•  univerzální myčka nádobí se systémem 

tankového mytí
•  nejkratší doba programu: 55 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

3 234 sklenic/h, příp. 882 talířů/h 
(při nejkratší době programu 74 sekund)

•  integrovaná dávkovací čerpadla a dávko
vací trubice pro externí přivádění čisticího 
prostředku a leštidla

•  také s integrovanými dávkovacími čerpa
dly a čisticími tanky

•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku

PG 8166
•  univerzální myčka nádobí se systémem 

tankového mytí
•  nejkratší doba programu: 55 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

1 188 talířů/h
•  integrovaná dávkovací čerpadla a dávko

vací trubice pro externí přivádění čisticího 
prostředku a leštidla

•  dle modelu také s integrovanými dávko
vacími čerpadly a čisticími tanky

•  také s/bez integrovaného změkčovače
•  volitelně také jako modelová varianta 

BASIC bez přípravy pro dávkování
•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku
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PG 8169
•  tanková myčka nádobí s hlubokým my

cím prostorem
•  zvláště vhodná pro čištění táců a košů
•  nejkratší doba programu: 55 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

1 188 talířů/h
•  interní dávkovací čerpadla a dávkovací 

trubice pro externí přivádění čisticího 
prostředku

•  programy určené pro specifické nádobí
•  lze vestavět pod pracovní desku

PG 8172
•  tanková průchozí myčka nádobí pro 

rychlé vyčištění velkých množství nádobí
•  nejkratší doba programu: 50 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

1 296 talířů/h
•  varianta s interní dávkovací jednotkou 

a/nebo interním změkčovačem
•  individuální vybavení koši a stoly

PG 8172 Eco
•  energeticky mimořádně úsporná průchozí 

myčka pro rychlé vyčištění velkých množ
ství nádobí

•  nejkratší doba programu: 50 sekund
•  teoretický maximální čisticí výkon: 

1 296 talířů/h
•  zpětné získávání tepla z odpadového 

vzduchu a vody
•  varianta s interní dávkovací jednotkou 

a/nebo interním změkčovačem
•  individuální vybavení koši a stoly

Zpětné získávání tepla z odpadového 
vzduchu a vody pro zajištění vysoké 
energetické účinnosti až 20% úspory 
energie při každém cyklu mytí!
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Dokonalý doplněk pro vaši myčku nádobí Miele Professional: S praktickými doplňky v příslovečné 
kvalitě Miele dosáhnete ještě vyšší efektivity, ergonomie a ochrany materiálu při všech pracovních 
krocích ve vaší kuchyni – a profitujete tak v každé situaci z plného výkonu vaší vysoce kvalitní 
myčky nádobí.
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Pro optimální výsledky při mytí a ergonomii – 
příslušenství Miele Professional
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Pro optimální výsledky při mytí a ergonomii – 
příslušenství Miele Professional
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Příslušenství pro zdokonalení pracovních postupů
S příslušenstvím Miele Professional integrujete pracovní postupy 
při mytí nádobí do hladké a efektivní organizace – zejména v situa
cích s omezeným prostorem.
•  Stohovatelné plastové koše pro přepravu a skladování velkého 

množství nádobí a skla
•  Otevřené drátěné koše potažené plastem umožňují skvělé vý

sledky při čištění a rychlém schnutí nádobí
•  Dávkovací modul pro plně automatické přidávání tekutých čisti

cích prostředků
•  Ochrana proti páře, ostřikové stěny a vyrovnávací lišty pro doko

nalou integraci myčky nádobí do stávající kuchyňské linky
•  Sokly a podstavce pro ergonomicky vhodnou pracovní výšku 

u volně stojících přístrojů

Příprava vody pro bezchybný lesk a zachování hodnoty
Mnoho typů myček nádobí Miele Professional je už z výroby 
vybaveno integrovaným změkčovačem vody. Pro místa s vysokým 
stupněm tvrdosti vody z vodovodního řádu a pro myčky nádobí 
s tankovým mycím systémem, které nemají integrovaný změkčo
vač, jsou k dispozici externí systémy pro přípravu vody.
•  Jednokomorové/dvoukomorové změkčovače AquaSoft pro kon

tinuální / semikontinuální odběr měkké vody při stupních tvrdosti 
vody do 40 °dH

•  Patrony pro částečné a úplné odsolování pro přípravu až 800 litrů 
vodovodní vody za hodinu

•  FlowMeter a ConductivityMeter pro zobrazení vyčerpání patrony
•  Armatury pro odběr vody a úložná skřín na 2 odsolovací patrony
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Miele Professional znamená vynikající kvalitu – také při servisu. Naše rozsáhlá síť techniků
je schopná zařídit v krátké době servis na místě. Není náhoda, že je už léta servis Miele
za své služby opakovaně oceňován těmi nejvyššími známkami.

Komplexní služby od samého začátku 
Už před nákupem myčky máte k dispozici komplexní poradenské 
služby prodejců. Zkušení odborníci pomohou při výběru optimál-
ně vybaveného přístroje i při jeho konfiguraci pro všechny vaše 
potřeby.

Servisní smlouvy
Miele Professional nabízí servisní služby na míru, v jejichž rámci 
bude přístroj pravidelně kontrolován servisním technikem 
společnosti Miele.

Servis pro profesionální nároky 
Kvalifikovaní servisní technici společnosti Miele dohlíží na dodávky 
a instalaci myčky a mohou na vyžádání provádět různé rutinní testy 
pri běžném provozu. Tak se lze vyhnout hned od začátku chybám 
a kontinuálně optimalizovat provozní parametry. Další výhoda: Pra-
videlné kontroly a údržba přístroje přispívají k zachování hodnoty 
investice. 
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Vynikající servis Miele, 
bezpečnost provozu a zachování hodnoty přístroje

„Výkonnost, perfektní výsledky a efektivita nákladů – 
s myčkami Miele Professional je čistota na mé straně.“

Andreas Merschjohann, majitel hotelu Königs, Rheda-Wiedenbrück
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bude přístroj pravidelně kontrolován servisním technikem 
společnosti Miele.

Servis pro profesionální nároky 
Kvalifikovaní servisní technici společnosti Miele dohlíží na dodávky 
a instalaci myčky a mohou na vyžádání provádět různé rutinní testy 
pri běžném provozu. Tak se lze vyhnout hned od začátku chybám 
a kontinuálně optimalizovat provozní parametry. Další výhoda: Pra-
videlné kontroly a údržba přístroje přispívají k zachování hodnoty 
investice. 

16-2108_Pros_System4Shine_CZ.indd   15 15.09.16   08:54

Vynikající servis Miele, 
bezpečnost provozu a zachování hodnoty přístroje

„Výkonnost, perfektní výsledky a efektivita nákladů – 
s myčkami Miele Professional je čistota na mé straně.“

Andreas Merschjohann, majitel hotelu Königs, Rheda-Wiedenbrück

16-2108_Pros_System4Shine_CZ.indd   14 15.09.16   08:54

Servisní služby Miele

•  Kvalitní servis s hustou sítí 
servisních techniků

•  Krátké dojezdové vzdále
nosti a servis na místě

•  90 % servisních případů 
je vyřešeno ihned při první 
návštěvě

13



PG 8080 PG 8080 i 

5 5
23 23

• –
– –
–

• –
– •

rovný s tlačítky rovný s tlačítky
•/• •/•
• •
– –
• •

49 49

• •

9 9
intenzivní / hygiena 75°C intenzivní / hygiena 75°C
krátký / univerzální 65°C krátký / univerzální 65°C
sklenice / pivní sklenice 50°C sklenice / pivní sklenice 50°C
42°C 42°C
studený / předmytí, plast studený / předmytí, plast

• •
• •
• •

příborový koš příborový koš 
13 13

• •
displej displej
• •
3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz
4,5 / 3 x 10 A 4,5 / 3 x 10 A
4,7 4,7
• •

845/598/600 805/598/570
69 59

• 30-95/

• příslušenství lze dokoupit • příslušenství lze dokoupit

* při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

 ** za poplatek lze převést servisem Miele na AC 230 V 50 Hz (střídavý proud)

Technické údaje 

Myčky nádobí  
Výkon
Max. počet mycích cyklů za den
Doba krátkého programu v minutách*
Forma 
Volně stojící přístroj s víkem
Podstavný přístroj bez víka, odskok soklu [mm]
Integrovatelný / plně integrovatelný, odskok soklu [mm]
Ovládací panely

Brilantně bílá
CleanSteel 
Design/Komfort
Vzhled panelu a způsob ovládání

Zobrazení zbývající doby/předvolba startu až 24 hodin
Zásobník soli ve dvířkách
BrilliantLight
ComfortClose
Možnost dávkování tekutých prostředků pomocí G 60 SEMI
Hlučnost dB(A)
Ochrana nádobí a sklenic
Perfect GlassCare
Mycí programy 
Počet mycích programů 
Intenzivní čištění 
Rychlé, lehké čištění
Šetrné čištění sklenic
ECO-Program
Programy pro speciální požadavky
Sušení 
Cirkulační turbotermické sušení 
AutoOpen sušení
Přídavné sušení 
Konfigurace košů
Umístění příborů 
Počet jídelních sad
Zabezpečení
Systém Waterproof
Kontrola funkce
Bezpečnost dle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EG)
Elektrické připojení**
Topný výkon v kW/jištění 
Celkový příkon v kW* 
Připojení studené nebo teplé vody (15–60°C)
Rozměry/hmotnost
Vnější rozměry v/š/h [mm]
Hmotnost netto [kg]
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PG 8080 PG 8080 i 

5 5
23 23

• –
– –
–

• –
– •

rovný s tlačítky rovný s tlačítky
•/• •/•
• •
– –
• •

49 49

• •

9 9
intenzivní / hygiena 75°C intenzivní / hygiena 75°C
krátký / univerzální 65°C krátký / univerzální 65°C
sklenice / pivní sklenice 50°C sklenice / pivní sklenice 50°C
42°C 42°C
studený / předmytí, plast studený / předmytí, plast

• •
• •
• •

příborový koš příborový koš 
13 13

• •
displej displej
• •
3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz
4,5 / 3 x 10 A 4,5 / 3 x 10 A
4,7 4,7
• •

845/598/600 805/598/570
69 59

• 30-95/

• příslušenství lze dokoupit • příslušenství lze dokoupit

* při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz

 ** za poplatek lze převést servisem Miele na AC 230 V 50 Hz (střídavý proud)

Technické údaje 

Myčky nádobí  
Výkon
Max. počet mycích cyklů za den
Doba krátkého programu v minutách*
Forma 
Volně stojící přístroj s víkem
Podstavný přístroj bez víka, odskok soklu [mm]
Integrovatelný / plně integrovatelný, odskok soklu [mm]
Ovládací panely

Brilantně bílá
CleanSteel 
Design/Komfort
Vzhled panelu a způsob ovládání

Zobrazení zbývající doby/předvolba startu až 24 hodin
Zásobník soli ve dvířkách
BrilliantLight
ComfortClose
Možnost dávkování tekutých prostředků pomocí G 60 SEMI
Hlučnost dB(A)
Ochrana nádobí a sklenic
Perfect GlassCare
Mycí programy 
Počet mycích programů 
Intenzivní čištění 
Rychlé, lehké čištění
Šetrné čištění sklenic
ECO-Program
Programy pro speciální požadavky
Sušení 
Cirkulační turbotermické sušení 
AutoOpen sušení
Přídavné sušení 
Konfigurace košů
Umístění příborů 
Počet jídelních sad
Zabezpečení
Systém Waterproof
Kontrola funkce
Bezpečnost dle směrnice o strojních zařízeních (2006/42/EG)
Elektrické připojení**
Topný výkon v kW/jištění 
Celkový příkon v kW* 
Připojení studené nebo teplé vody (15–60°C)
Rozměry/hmotnost
Vnější rozměry v/š/h [mm]
Hmotnost netto [kg]
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PG 8081i PG 8082 SCi PG 8083 SCVi
Výkon
Max. počet mycích cyklů za den 5 5 5
Délka programu „krátký“ [min.] bez suš. 17 17 17
Konstrukce
Volně stojící přístroj (s víkem)
Volně stojící podstavný přístroj (bez víka)
Vestavný / plně vestavný přístroj • / – • / – – / •
Ovládací panel
Briliantová bílá
Nerez ocel • • •
Rovný / šikmý – / • – / • –
Design / Komfort
Ukazatel zbytkového času / až 24 hod. předvolba času • / • • / • – / •
Zásobník soli ve dveřích myčky (ca. 1 000 g) • • •
ComfortClose • • •
Možnost dávkování tekutých prostředků pomocí DOS G 60 • • •
Hlučnost [dB (A)] 49 49 47
Péče o nádobí a sklenice
Perfect GlassCare • • •
Mycí programy
Počet programů 9 9 9
Programy pro intenzivní mytí 2 2 2
Programy pro rychlé, lehké mytí 2 2 2
Programy pro šetrné mytí sklenic 2 2 2
ECO-program 1 1 1
Programy pro speciální požadavky 2 2 2
Sušení
Cirkulační turbotermické sušení • • •
AutoOpen – sušení • • •
Přídavné sušení • • •
Košové vybavení
Umístění příborů košík na příbory 3D příborová zásuvka 3D příborová zásuvka
Sestava košů TOPKOMFORT TOPKOMFORT TOPKOMFORT
Kapacita / sad nádobí 13 13 13
Bezpečnost
Waterproof System • • •
Kontrola funkčnosti displej displej displej
Možnost blokování dveří / Kontrola postřikovacího ramena • / středové rameno • / středové rameno • / středové rameno
Bezpečnost dle směrnice (2006/42/EG) • • •
El. připojení
El. připojení 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz
Topný výkon [kW] / Jištění 8,1 / 3× 16 A 8,1 / 3× 16 A 8,1 / 3× 16 A
Celkový příkon [kW] 8,3 8,3 8,3
Při připojení na teplou vodu a 3N AC 400 V 50 Hz
Přepojitelné na 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz
1× přípojka na studenou nebo teplou vodu • • •
Technické údaje
Vnější rozměry (v/š/h) [mm] 805 / 598 / 570 845 / 598 / 570 845 / 598 / 570
Užitná výška mycího prostoru [mm] 580 620 620
Váha, netto [kg] 59 61 64

• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici

Technické údaje

Myčky nádobí
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Technické údaje

Myčka nádobí PG 8057 TD U
Podstavný přístroj bez víka •
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
AutoOpen/AutoClose •/•
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 400
Nejkratší doba provozu [min] 5
Max. čisticí výkon [talíře/h bez toulce na příbory] 456
Řízení, programy
Způsob řízení TouchControl
Elektronické řízení •
Programy 13
Vario TD program s teplotou oplachování 93 °C •
Max. předvolba startu (v hodinách) 24
Ukazatel požadované teploty a zbývajícícho času programu •
Připojení vody 
2 x studená a 1 x teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa) •
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlak 100 cm •
Elektrické údaje 
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca. 1,7 m •
Přepnutelné na 1N AC 230 V, 50 Hz •
Topení [kW] 8,5
Topné čerpadlo [kW] 0,4
Celkový příkon [kW] 8,9
Jištění [A] 3 x 16
Dávkovací zařízení 
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách •
Zásobník soli ve dvířkách •
Připojení 
Dávkovací zařízení pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1 •
Změkčovač vody 
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH •
Kondenzátor páry
Rozprašovací kondenzátor páry •
Rozměry, hmotnost
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm] 820-880/600/600
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm] 835-895/600/600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm] 559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm] O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm] 220
Hmotnost netto [kg] 70
Vnější opláštění, volitelné
AW, bílá •
AE, nerez ocel •
Zkoušky a testy
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních nařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717 •

Košové vybavení (dle provedení)
O 891 Horní koš pro šálky 1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/ 17 dezertních talířků 1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce 1 
E 816 Nástavec 1/2 für až pro 19 talířů 2
E 165 Toulec na příbory 2

O = horní koš, U = spodní koš 
• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici
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Technické údaje

Myčka nádobí PG 8056 U
Podstavný přístroj bez víka •
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
AutoOpen/AutoClose -/-
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 400
Nejkratší čas programu [min] 5
Teoretický max. čisticí výkon [talířů/h, bez toulce na příbory] 456
Řízení, programy
Způsob řízení TouchControl
Elektronické řízení •
Programy 13
Max. předvolba startu (v hodinách) 24
Ukazatel požadované teploty a zbývajícícho času programu •
Připojení vody 
vždy 1 x studená a teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa) •
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlak 100 cm •
Elektrické údaje
3N AC 400 V, 50 Hz, připojka cca. 1,7 m •
Přepínatelný na 1N AC 230 V, 50 Hz •
Topení [kW] 8,5
Topné čerpadlo [kW] 0,4
Celkový příkon [kW] 8,9
Jištění [A] 3 x 16
Dávkovací zařízení 
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách •
Zásobník soli ve dvířkách •
Připojení 
Dávkovací přístroj pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1 •
Změkčovač vody 
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH. •
Kondenzátor páry
Rozprašovací kondenzátor páry -
Rozměry, hmotnost
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm] 820–880/600/580
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm] 835–895/600/580
Rozměry mycího prostoru v/š [mm] 559/536
Rozměry mycího prostroru h [mm] O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm] 220
Hmotnost netto [kg] 70
Vnější opláštění, volitelné
AW, bílá •
AE, nerez ocel •
Zkoušky a testy
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717 •

Košové vybavení (dle provedení)
O 891 Horní koš pro šálky/podšálky/dezertní talířky 1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/17 dezertních talířků 1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce 1
E 816 Nástavec 1/2 až pro 19 talířů 2
E 165 Toulec na příbory 2

O = horní koš, U = spodní koš 
• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici
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Technické údaje

Myčka nádobí PG 8057 TD U
Podstavný přístroj bez víka •
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
AutoOpen/AutoClose •/•
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 400
Nejkratší doba provozu [min] 5
Max. čisticí výkon [talíře/h bez toulce na příbory] 456
Řízení, programy
Způsob řízení TouchControl
Elektronické řízení •
Programy 13
Vario TD program s teplotou oplachování 93 °C •
Max. předvolba startu (v hodinách) 24
Ukazatel požadované teploty a zbývajícícho času programu •
Připojení vody 
2 x studená a 1 x teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa) •
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlak 100 cm •
Elektrické údaje 
3N AC 400 V, 50 Hz, přípojka cca. 1,7 m •
Přepnutelné na 1N AC 230 V, 50 Hz •
Topení [kW] 8,5
Topné čerpadlo [kW] 0,4
Celkový příkon [kW] 8,9
Jištění [A] 3 x 16
Dávkovací zařízení 
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách •
Zásobník soli ve dvířkách •
Připojení 
Dávkovací zařízení pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1 •
Změkčovač vody 
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH •
Kondenzátor páry
Rozprašovací kondenzátor páry •
Rozměry, hmotnost
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm] 820-880/600/600
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm] 835-895/600/600
Rozměry mycího prostoru v/š [mm] 559/536
Rozměry mycího prostoru h [mm] O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm] 220
Hmotnost netto [kg] 70
Vnější opláštění, volitelné
AW, bílá •
AE, nerez ocel •
Zkoušky a testy
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních nařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717 •

Košové vybavení (dle provedení)
O 891 Horní koš pro šálky 1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/ 17 dezertních talířků 1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce 1 
E 816 Nástavec 1/2 für až pro 19 talířů 2
E 165 Toulec na příbory 2

O = horní koš, U = spodní koš 
• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici
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Technické údaje

Myčka nádobí PG 8056 U
Podstavný přístroj bez víka •
Volitelně sada pro přestavbu na volně stojící přístroj Stand1-80
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
AutoOpen/AutoClose -/-
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 400
Nejkratší čas programu [min] 5
Teoretický max. čisticí výkon [talířů/h, bez toulce na příbory] 456
Řízení, programy
Způsob řízení TouchControl
Elektronické řízení •
Programy 13
Max. předvolba startu (v hodinách) 24
Ukazatel požadované teploty a zbývajícícho času programu •
Připojení vody 
vždy 1 x studená a teplá voda (max. 65°C), 1,8–10 bar průtočný tlak (180–1000 kPa) •
Vypouštěcí čerpadlo DN 22, max. výtlak 100 cm •
Elektrické údaje
3N AC 400 V, 50 Hz, připojka cca. 1,7 m •
Přepínatelný na 1N AC 230 V, 50 Hz •
Topení [kW] 8,5
Topné čerpadlo [kW] 0,4
Celkový příkon [kW] 8,9
Jištění [A] 3 x 16
Dávkovací zařízení 
1 x kombinované dávkovací zařízení pro práškové a tekuté mycí prostředky (leštidlo) ve dvířkách •
Zásobník soli ve dvířkách •
Připojení 
Dávkovací přístroj pro tekuté čisticí prostředky DOS G 80 / DOS G 80/1 •
Změkčovač vody 
Pro studenou a teplou vodu do 65°C / max. tvrdost vody 60° dH. •
Kondenzátor páry
Rozprašovací kondenzátor páry -
Rozměry, hmotnost
Vnější rozměry bez víka v/š/h [mm] 820–880/600/580
Vnější rozměry s víkem (volitelně) v/š/h [mm] 835–895/600/580
Rozměry mycího prostoru v/š [mm] 559/536
Rozměry mycího prostroru h [mm] O: 474/U: 516
Výška zásuvky nad podlahou [mm] 220
Hmotnost netto [kg] 70
Vnější opláštění, volitelné
AW, bílá •
AE, nerez ocel •
Zkoušky a testy
CE, VDE, Elektromagnetická kompatibilita EMC, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, DIN 10512, EN 1717 •

Košové vybavení (dle provedení)
O 891 Horní koš pro šálky/podšálky/dezertní talířky 1
E 810 Nástavec pro 33 podšálků/17 dezertních talířků 1
U 890 Spodní koš pro různé nástavce 1
E 816 Nástavec 1/2 až pro 19 talířů 2
E 165 Toulec na příbory 2

O = horní koš, U = spodní koš 
• = sériově, o = volitelně, – = není k dispozici
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Technické údaje

Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem PG 8164
AE | AE DOS

Přístroj s čelním plněním a dvířky •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat do pracovní linky •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
Přednastavená aplikace myčka sklenic
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 176
Nejkratší doba programu [s] 56
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3 22/32/48
Displej, řízení 
Elektronické řízení přes dotykový dispej •
Automatický strat programu po zavření dvířek programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru •
Ukazatel průběhu programu •
Předvolba pro spuštění přístroje •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty •
Doplňkové zvláštní a speciální programy •
Samočisticí program •
Mycí systém
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 9,5/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C) •
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm
Elektrické údaje 
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A •
Topení tanku [kW] 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem AE
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky AE DOS
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody –
Rozsah tvrdosti vody [°dH] –
Vstupní teplota vody [°C] –
Rozměry, hmotnost
Šířka [mm] 460
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovností na podlaze) [mm] 725-760
Hloubka (bez/s čisticími tanky) [mm] 617/637
Hloubka s otevřenými dvířky [mm] 940
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 309/402/459
Rozměry koše [mm] 400 x 400
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg] 59/68
Vnější opláštění nerez ocel •
Zadní stěna plast, IPX3
Zkoušky a testy
CE, SVGW •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem PG 8164
AE | AE DOS

Přístroj s čelním plněním a dvířky •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat do pracovní linky •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
Přednastavená aplikace myčka sklenic
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 176
Nejkratší doba programu [s] 56
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3 22/32/48
Displej, řízení 
Elektronické řízení přes dotykový dispej •
Automatický strat programu po zavření dvířek programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru •
Ukazatel průběhu programu •
Předvolba pro spuštění přístroje •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty •
Doplňkové zvláštní a speciální programy •
Samočisticí program •
Mycí systém
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 9,5/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C) •
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm
Elektrické údaje 
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A •
Topení tanku [kW] 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem AE
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky AE DOS
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody –
Rozsah tvrdosti vody [°dH] –
Vstupní teplota vody [°C] –
Rozměry, hmotnost
Šířka [mm] 460
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovností na podlaze) [mm] 725-760
Hloubka (bez/s čisticími tanky) [mm] 617/637
Hloubka s otevřenými dvířky [mm] 940
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 309/402/459
Rozměry koše [mm] 400 x 400
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg] 59/68
Vnější opláštění nerez ocel •
Zadní stěna plast, IPX3
Zkoušky a testy
CE, SVGW •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem PG 8165
AE | AE DOS

Přístroj s čelním plněním a dvířky •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
Přednastavená aplikace Bistro-myčka
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 210
Nejkratší doba programu [s] 71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3 40/32/28
Displej, řízení
Elektronické řízení přes dotykový displej •
Automatický start programu po zavření dvířek programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru •
Ukazatel průběhu programu •
Předvolba pro spuštění přístroje •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté •
Doplňkové zvláštní a speciální programy •
Samočisticí program •
Mycí systém
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody(max. 60°C) •
Průtočný tlak 1,5-6 bar (150-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm
Elektrické údaje
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A •
Topení tanku [kW] 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrované dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem AE
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky AE DOS
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody –
Rozsah tvrdosti vody [°dH] –
Vstupní teplotaa vody [°C] –
Rozměry, hmotnost
Šířka [mm] 600
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovnosti podlahy) [mm] 725-760
Hloubka (bez/s čisticími tanky) [mm] 617/637
Hloubka s otevřenými dvířky [mm] 940
Rozměr mycího prostoru v/š/h [mm] 309/510/568
Rozměr koše [mm] 500 x 500 / x 530
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg] 64/74
Vnější opláštění z nerez oceli •
Zadní stěna plast, IPX3
Zkoušky a testy
CE, SVGW •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průmyslové myčky nádobí s tankovým systémem PG 8166
AE Basic | AE | AE DOS

PG 8166
AE WES | AE WES DOS

Přístroj s čelním plněním a dvířky • •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku • •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli • •
Přednastavená aplikace myčka nádobí myčka nádobí
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 210 210
Nejkratší doba programu [s] 71 71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3 40/28/24 40/28/24
Displej, řízení
Elektronické řízení přes dotykový dispej • •
Automatický start programu po zavření dvířek programovatelné programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru • •
Ukazatel průběhu programu • •
Předvolba pro spuštění přístroje • •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) • •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty • •
Doplňkové zvláštní a speciální programy • •
Samočisticí program • •
Mycí systém 
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) • •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 15,3/2,4 15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/• •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C) • •
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa) 1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo •/• •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm 60 cm
Elektrické údaje 
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A • •
Topení tanku [kW] 2,0 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky AE, AE DOS • •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem AE AE WES
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky AE DOS AE WES DOS
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody – •
Rozsah tvrdosti vody [°dH] – 4-25
Vstupní teplota vody [°C] – max. 60
Rozměry, hmotnost
Šířka [mm] 600 600
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovností) [mm] 820-855 820-855
Šířka (bez/s čisticích tanků) [mm] 617/637 617/637
Šířka s otevřenými dvířky [mm] 1034 1034
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 404/510/568 404/510/568
Rozměry koše [mm] 500 x 500 / x 530 500 x 500 / x 530
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328 328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg] 69/79 69/79
Vnější opláštění nerez • •
Zadní stěna plast, IPX3 plast, IPX3
Zkoušky a testy
CE, SVGW • •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průmyslové myčky nádobí s tankovým systémem PG 8166
AE Basic | AE | AE DOS

PG 8166
AE WES | AE WES DOS

Přístroj s čelním plněním a dvířky • •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku • •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli • •
Přednastavená aplikace myčka nádobí myčka nádobí
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 210 210
Nejkratší doba programu [s] 71 71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - program 1/2/3 40/28/24 40/28/24
Displej, řízení
Elektronické řízení přes dotykový dispej • •
Automatický start programu po zavření dvířek programovatelné programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru • •
Ukazatel průběhu programu • •
Předvolba pro spuštění přístroje • •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) • •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty • •
Doplňkové zvláštní a speciální programy • •
Samočisticí program • •
Mycí systém 
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) • •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 15,3/2,4 15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/• •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C) • •
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa) 1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku/vypouštěcí čerpadlo •/• •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm 60 cm
Elektrické údaje 
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A • •
Topení tanku [kW] 2,0 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky AE, AE DOS • •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem AE AE WES
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky AE DOS AE WES DOS
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody – •
Rozsah tvrdosti vody [°dH] – 4-25
Vstupní teplota vody [°C] – max. 60
Rozměry, hmotnost
Šířka [mm] 600 600
Výška (vč. výškově nastavitelných nožek; k vyrovnání nerovností) [mm] 820-855 820-855
Šířka (bez/s čisticích tanků) [mm] 617/637 617/637
Šířka s otevřenými dvířky [mm] 1034 1034
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 404/510/568 404/510/568
Rozměry koše [mm] 500 x 500 / x 530 500 x 500 / x 530
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328 328
Hmotnost netto/ hmotnost brutto [kg] 69/79 69/79
Vnější opláštění nerez • •
Zadní stěna plast, IPX3 plast, IPX3
Zkoušky a testy
CE, SVGW • •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průmyslová myčka nádobí s tankovým systémem PG 8169 
AE

Přístroj s čelním plněním a dvířky •
Volně stojící přístroj, lze zabudovat pod pracovní desku •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli •
Přednastavená aplikace Myčka nádobí
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 210
Nejkratší doba programu [s] 71
Teoretický max. košový výkon za hodinu - Program 1/2/3 40/28/24
Displej, řízení
Elektronické řízení přes dotykový displej •
Automatický start programu po zavření dvířek programovatelné
Ukazatel teploty v tanku a bojleru •
Ukazatel průběhu programu •
Předvolba pro spuštění přístroje •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty •
Doplňkové zvláštní a speciální programy •
Samočisticí program •
Mycí systém 
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) •
Objem tanku [l]/spotřeba vody na cyklus* [l] 15,3/2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/•
Připojení vody 
Připojení studené nebo teplé vody (max. 60°C) •
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku /vypouštěcí čerpadlo •/•
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 60 cm
Elektrické údaje
3N AC 380-415 V, 50 Hz, 10/16 A •
Topení tanku [kW] 2,0
Bojler (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 5,3/2,6
Oběhové čerpadlo [kW] 0,6
Vypouštěcí čerpadlo [W] 65
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 140
Celkový příkon (třífázové/jednofázové připojení) [kW] 7,9/3,2
Dávkovací zařízení/připojení
Integrovaná dávkovací čerpadla pro leštidla a tekuté čisticí prostředky •
2 sací trubice pro externí kanystr s čisticím a oplachovacím prostředkem •
2 integrované zásobníky na čisticí a oplachovací prostředky –
Integrovaná příprava vody
Integrované změkčování vody –
Rozsah tvrdosti vody [°dH] –
Vstupní teplota vody [°C] –
Rozměry, hmotnost
Šířka (mm) 600
Výška (vč. nastavitelných nožek; k vyrovnání v případě nerovné podlahy) 820-855
Hloubka (mm) 651
Hloubka s otevřenými dvířky (mm) 1068
Rozměry mycího prostoru v/š/h 404/510/609
Rozměr koše [mm] 500 x 500 / x 530 / x 540
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 328
Hmotnost netto[kg]/ hmotnost brutto [kg] 69/79
Vnější opláštění z nerez oceli •
Zadní stěna nerez, IPX5
Zkoušky a testy
CE, SVGW •
• = sériově, – = není k dispozici

*  Při ideálních podmínkách. Spotřeba vody při oplachování závisí na místních podmínkách. 
Přesné nastavení následuje při uvedení přístroje do chodu.
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Technické údaje

Průchozí tankové myčky nádobí PG 8172 AE, 10,8 kW PG 8172 ECO AE, 6,4 kW
Volně stojící průchozí přístroj • •
Ruční otevírání horního krytu • •
Příprava pro dovybavení automatickým otvíráním horního krytu • •
Instalace jako průchozí verze a rohová varianta • •
Mycí prostor z jakostní nerez oceli • •
Výkon
Oběhové čerpadlo, Qmax [l/min] 190-240 190-240
Nejkratší doba programu [s] - nádobí /sklenice 50/47 50/47
Teoretický max. košový výkon za hodinu - nádobí / sklenice 72/77 72/77
Displej, řízení
Elektronické řízení přes dotykový diplej • •
Automatický start programu po zavření víka • •

Ukazatel teploty v tanku a bojleru •

Ukazatel průběhu programu • •
Předvolba pro spuštění přístroje • •
Rozsáhlé informace (např. návod k provozu, provozní údaje, indikátory) • •
Programy
3 standardní programy pro specifické myté předměty • •
Doplňkové zvláštní a speciální programy • •
Program samočištění • •
Mycí systém
Rotační ostřikovací ramena (nahoře a dole) • •
Objem tanku [l] 35 35
Spotřeba vody na cyklus [l] 2,4 2,4
Snímač zakalení/kontrola ostřikovacích ramen •/• •/•
Zpětné získávání tepla
Zpětné získávání tepla z odpadové vody • • (vícevrstvé)
Zpětné získávání tepla z odpadového vzduchu - •
Připojení vody
Připojení studené vody nebo • •
Připojení teplé vody (max. 60°C) • –
Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa) 1,5-6 bar (150-600kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku • •
Vypouštěcí čerpadlo • •
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 65 cm 65 cm
Elektrické údaje 
Topení tanku [kW] 2,5 2,5
Bojler [kW] v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)
Oběhové čerpadlo [kW] 0,95 0,95
Vypouštěcí čerpadlo [W] 37 37
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 200 200
Celkový příkon [kW] v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)
Dávkovací zařízení/připojení
Integrované dávkovací čerpadlo pro leštidlo • •
Integrované dávkovací čerpadlo pro tekuté čisticí prostředky • (DOS/DOS WES) • (DOS/DOS WES)
Přípojka pro DOS G 80/72 • (AE/WES) • (AE/WES)
Změkčovač vody
Integrované změkčování vody • (WES/WES DOS) • (WES/WES DOS)
Rozsah tvrdosti vody [°dH] 4-25 4-25
Rozměry, hmotnost
Vnější rozměry v/š/h [mm] (při zavřeném víku , bez úchytů) 1.515/635/750 2.195/635/750
Vnější rozměry v [mm] (při otevřeném víku) 1.995 2.195
Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 440/550/550 440/550/550
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 850 (+35/-10) 850 (+35/-10)
Hmotnost netto [kg]/ hmotnost brutto [kg] 134/ 159 157/ 185
Vnější opláštění z nerez oceli (AE) • •
Zkoušky a testy
CE, DVGW, SEV, Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG, DIN 10512 • •
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Technické údaje
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Průtočný tlak 1-6 bar (100-600 kPa) 1,5-6 bar (150-600kPa)
Čerpadlo ke zvýšení tlaku • •
Vypouštěcí čerpadlo • •
Výtlak vypouštěcího čerpadla (bez přivzdušnění odtoku 85 cm) 65 cm 65 cm
Elektrické údaje 
Topení tanku [kW] 2,5 2,5
Bojler [kW] v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)
Oběhové čerpadlo [kW] 0,95 0,95
Vypouštěcí čerpadlo [W] 37 37
Čerpadlo ke zvýšení tlaku [W] 200 200
Celkový příkon [kW] v závislosti na elektrickém připojení (viz. následující strana)
Dávkovací zařízení/připojení
Integrované dávkovací čerpadlo pro leštidlo • •
Integrované dávkovací čerpadlo pro tekuté čisticí prostředky • (DOS/DOS WES) • (DOS/DOS WES)
Přípojka pro DOS G 80/72 • (AE/WES) • (AE/WES)
Změkčovač vody
Integrované změkčování vody • (WES/WES DOS) • (WES/WES DOS)
Rozsah tvrdosti vody [°dH] 4-25 4-25
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Vnější rozměry v/š/h [mm] (při zavřeném víku , bez úchytů) 1.515/635/750 2.195/635/750
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Rozměry mycího prostoru v/š/h [mm] 440/550/550 440/550/550
Výška otevření dveří nad podlahou [mm] 850 (+35/-10) 850 (+35/-10)
Hmotnost netto [kg]/ hmotnost brutto [kg] 134/ 159 157/ 185
Vnější opláštění z nerez oceli (AE) • •
Zkoušky a testy
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Napětí Jištění Celkový příkon v kW
PG 8172 AE PG 8172 AE ECO

3N AC 400 V, 50 Hz 16 A / 25 A / 32 A 9,1 / 13,2 / 14,7 7,9 / 10,2 / —

1N AC 230 V, 50 Hz 32 A  — 6,9
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Miele, spol. s r.o.
Spielberg O�ce Centre
Holandská 4
639 00 Brno

professional@miele.cz
www.miele-professional.cz 

Servis
T  el.: 800 MIELE 1 (800 643 531)
Fax: 543 553 119 
Po–Pá 7:30–17:30

Immer besser
Již od roku 1899 se Miele řídí jasnou 
filozofií: Immer besser – Vždy lepší. Tento 
výstižný slogan je základem pro pověstnou 
kvalitu, trvanlivost a inovativnost označení 
„Made in Germany“. Je to závazek, který 
profesionálním uživatelům potvrzuje, 
že se rozhodli pro ten správný výrobek.

Vynikající
Spolehlivost bez kompromisů u přístrojů 
i servisu je důvodem, proč zákaznící pravi-
delně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější 
značkou. Uznávaná vyznamenání jako
MX Award, iF, reddot Design Awards
a Německá cena za udržitelný rozvoj 
dokazují vynikající pozici Miele také
v oblasti designu, managementu kvality
a vztahu k životnímu prostředí.

Kompetentní
Už desetiletí vyvíjí a vyrábí Miele 
Professional s mimořádnou důkladností 
kvalitní pračky, sušičky, myčky nádobí 
nebo čisticí a dezinfekční automaty. 
Pečlivě vybrané příslušenství, komplexní 
poradenství a pohotový servis umožňují 
dosáhnout za pomocí přístrojů Miele vždy 
optimální výkon a efektivitu.
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