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ankové myčky
Nejlepší výsledky při nejkratší době mytí

Více čistoty.
Více lesku.
Více pohodlí.
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Rychle a razantně proti nečistotě,
šetrně k 

Lesknoucí se sklenice, perfektně čisté nádobí a  příbory  

starostlivá pohostinnost se pozná na první pohled. Nové tankové 

myčky  Miele Professional však nepřesvědčují jen prvotřídními 

výsledky při mytí. Díky krátkému času provozu, úspornému využití 

zdrojů a nejvyšší možné šetrnosti při zacházení s drahým nádobím jsou 

spolehlivým partnerem pro gastronomii, hotelnictví a veřejné stravování.    

Výkonné a přizpůsobivé
Systém tankového mytí se osvědčuje

všude tam, kde se musí umýt velké 

množství nádobí v krátkém čase. Kapacita 

se podstatně zvýšila díky nové generaci 

myček Miele Professional. Ostřikovací 

ramena s kompletním pokrytím a vysoce 

účinnou kontrolou čisticích prostředků

zajišťuje mimořádnou efektivitu i při ne-

přetržitém provozu. Specifické programy 

pro různé druhy nádobí, variabilní tlak 

čerpadla nebo pozvolný start umožňují 

perfektní přizpůsobení požadavkům

profesionálního pracovního dne.   

Kapacita pro všechny potřeby
Od úzkých myček skla přes klasické 60cm 

modely až k myčkám podnosů s mimo

řádně hlubokým prostorem pro mytí 

objemného nádobí, např. pro normované 

přepravky. Nové tankové myčky nabízí 

odpovídající kapacitu pro každý druh 

použití a obsáhlý program košů pro řádnou 

přípravu jakéhokoli nádobí. Díky přehled

nému dotykovému displeji jsou přístroje 

rychle a snadno ovladatelné také ve špičce 

a svým elegantním designem poutají

pozornost na všech dostupných místech.
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Výhody Miele,
které se 

Perfektní výsledky v každé situaci
Nové tankové myčky Miele Professional disponují specifickými 

programy pro všechny druhy nádobí a pro každý stupeň znečištění. 

Všechny důležité parametry (např. délka mytí, teplota a tlak) jsou již 

nastaveny z výroby a lze je dodatečně individuálně přizpůsobit. 

Tak budou důkladně a šetrně umyty jak křehké pohárky na sekt, 

tak i talíře se zaschlými zbytky jídla.    

Pohodlné ovládání
Pro urychlení pracovního procesu zobrazuje dotykový displej 

při provozu pouze relevantní informace a symboly. Kromě toho 

nabízí nejvyšší komfort při obsluze: Nejčastěji používané programy 

lze zvolit obzvláště rychle a snadno, zatímco změna barvy displeje 

vždy informuje o postupu probíhajícího programu a stavu přístroje.

Různé varianty dávkování
Závisí na stavebních podmínkách konkrétního místa: nové tankové 

myčky jsou vždy připraveny na optimální metodu dávkování. 

Nabídka zahrnuje modely s integrovanými dávkovacími čerpadly 

a sacími trubicemi pro externí kanystr na čisticí prostředky, 

ale také varianty s integrovaným kanystrem a dávkovači - ideální 

pro instalaci v prostorách bez možnosti umístění externího 

kanystru.  

Mimořádná hospodárnost
Vysoký výkon při mytí se u tankových myček Miele Professional 

pojí s nejvyšší efektivností. Už u standardního programu se využívá 

voda, energie i čisticí prostředky nanejvýš úsporně. U přídavného 

programu Eco klesá spotřeba na minimum. Díky kvalitní konstrukci 

je přístroj n náročný na údržbu a má dlouhou životnost, takže je 

první volbou náročných uživatelů, kteří kladou důraz na hospodár-

nost.    
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Výkonné, spolehlivé, efektivní:
nové tankové myčky
od Miele Professional
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Průmyslová myčka s tankovým systémem  PG 8164
aximální teoretický výkon [koš/h] 80

ejkratší doba programu [sek] 45

aximální výkon oběhového čerpadla [l/min ] 200

tandardní a přídavné programy 3 + 4

ntegrované nádobky na čistidla a leštidla (DOS) volitelně

ntegrovaný změkčovač vody (WES) –
nější rozměry V/Š/H [mm] vč. výškově nastavitelných nožiček, bez nádobek na čistidla 725–760/460/617

ozměr koše [mm] 400  400

řívod vody KW nebo WW do 60 °C

říkon (třífázový/střídavý proud) [kW] 7,9/3,2

PG 8164
• yčka sklenic s tankový systémem

• erfektní pro použití v oblasti výčepu 

Plus
• ejkratší doba programu: 45 sekund

• aximální teoretický výkon: 1 600 sklenic/h

• ntegrovaná dávkovací čerpadla i trubice pro externí 

přívod čisticích a lešticích prostředků

• rogramy pro specifické nádobí

• odstavné pod pracovní desku 
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Průmyslová myčka s tankovým systémem  PG 8165
aximální teoretický výkon [koš/h] 66

ejkratší doba programu [sek] 55

aximální výkon oběhového čerpadla [l/min ] 200

tandardní a přídavné programy 3 + 4

ntegrované nádobky na čistidla a leštidla (DOS) volitelně

ntegrovaný změkčovač vody (WES) –
nější rozměry V/Š/H [mm] vč. výškově nastavitelných nožiček, bez nádobek na čistidla 725–760/600/617

ozměr koše [mm] 500  500 / 500  530

řívod vody KW nebo WW do 60 °C

říkon (třífázový/střídavý proud) [kW] 7,9/3,2

PG 8165
• anková myčka pro univerzální použití

• erfektní pro použití v oblasti výčepu

• ejkratší doba programu: 55 sekund

• aximální teoretický výkon: 3 234 sklenic/h

příp. 882 talířů/h (při nejkratší době programu

74 sekund)

• ntegrovaná dávkovací čerpadla i trubice pro

externí přívod čisticích a lešticích prostředků

• rogramy pro specifické nádobí

• odstavná pod pracovní desku  

Plus
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PG 8166
• anková myčka pro univerzální použití 

Plus
• ejkratší doba programu: 55 sekund

• aximální teoretický výkon: 1 188 talířů/h

• ntegrovaná dávkovací čerpadla i trubice pro

externí přívod čisticích a lešticích prostředků

• olitelně: Varianta model BASIC bez přípravy

dávkování

• rogramy pro specifické nádobí

• odstavná pod pracovní desku 

Průmyslová myčka s tankovým systémem  PG 8166
aximální teoretický výkon [koš/h] 66

ejkratší doba programu [sek] 55

aximální výkon oběhového čerpadla [l/min ] 200

tandardní a přídavné programy 3 + 4

ntegrované nádobky na čistidla a leštidla (DOS) volitelně

ntegrovaný změkčovač vody (WES) volitelně

nější rozměry V/Š/H [mm] vč. výškově nastavitelných nožiček, bez nádobek na čistidla 820–855/600/617

ozměr koše [mm] 500  500 / 500  530

řívod vody KW nebo WW do 60 °C

říkon (třífázový/střídavý proud) [kW] 7,9/3,2
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PG 8169
• anková myčka s hlubokým prostorem pro mytí

• imořádně vhodná pro mytí táců a přepravek 

Plus
• ejkratší doba programu: 55 sekund

• aximální teoretický výkon: 1 188 talířů/h

• ntegrovaná dávkovací čerpadla i trubice pro

externí přívod čisticích a lešticích prostředků

• rogramy pro specifické nádobí

• odstavná pod pracovní desku 

Průmyslová myčka s tankovým systémem PG 8169
aximální teoretický výkon [koš/h] 66

ejkratší doba programu [sek] 55

aximální výkon oběhového čerpadla [l/min ] 200

tandardní a přídavné programy 3 + 4

ntegrované nádobky na čistidla a leštidla (DOS) –

ntegrovaný změkčovač vody (WES) –

nější rozměry V/Š/H [mm] vč. výškově nastavitelných nožiček, bez nádobek na čistidla 820–855/600/651

ozměr koše [mm] 500  500 / 500  530 / 500  540

řívod vody KW nebo WW do 60 °C

říkon (třífázový/střídavý proud) [kW] 7,9/3,2
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Příslušenství Miele Professional –
pro optimální výkon celého systému

Miele Professional představuje vysoce kvalitní myčky  a inovativní 

procesy. Příslovečná kvalita Miele se projevuje i na širokém 

sortimentu příslušenství pro ještě jednodušší, rychlejší a efektivnější mytí. 

Pečlivý soulad čisticích i lešticích prostředků společně s pohotovostí 

servisu Miele završuje nabídku v jedinečném systému: System4Shine

od Miele Professional.

Koše a nástavce
Příslušenství Miele Professional zahrnuje rozmanité koše a ná

stavce, díky kterým lze bezpečně umístit do mycího prostoru 

jakékoli nádobí  pro optimální vyčištění.

• oše a sady na sklo

• oše a zásobníky na příbory

• oše na talíře a šálky

• niverzální koše a Bistro-koše

• oše na podnosy a přepravky

Další příslušenství
• okl otevřený/zavřený v různých výškách

• dkapávací vany

• ady na ochranu před párou

• erezová ostřiková stěna

• měkčovače a odsolovací patrony
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Miele, spol. s r.o. 

Spielberk Office Centre

Holandská 4 

639 00 Brno

professional@miele.cz

www.miele-professional.cz

Servis 

Tel.: 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 uživatelé pravi-

delně volí Miele nejlepší a nejspolehlivější 

značkou. Uznávaná vyznamenání jako 

jsou MX Award, iF a 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 , 

čist cí a dezinfekční automaty. Pečlivě 

vybrané příslušenství, komplexní 

poradenství a pohotový servis Miele 

umožňují dosáhnout s přístroji vždy 

optimálního výkonu a hospodárnosti.


