
Új ipari tankrendszerű mosogatógépek. 
A legjobb tisztítási eredmény érhető el a legrövidebb idő alatt.
Miele Professional. Immer Besser.
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Gyors és erőteljes a szennyeződésekkel szemben, kíméletes a mosogatni-
valókkal

Ragyogó poharak, tökéletesen megtisztított edények, csillogó evőeszközök – első pillantásra 
felismerhető a gondos vendégszeretet. A Miele Professional új tankrendszerű mosogatógépei 
nem csak az elsőosztályú mosogatási eredményükkel győznek meg. A készülékek az értékes 
mosogatnivalók kímélése mellett rövid programlefutási időkkel és takarékos erőforrás felhasz-
nálással üzemelnek, melyek a vendéglátóipar, szállodaipar és a közétkeztetési intézmények 
megbízható készülékévé teszi őket.

Erős és alkalmazkodó
A tartályos mosogatórendszer különösen 
ott bizonyít, ahol nagy mennyiségeket kell 
rövid idő alatt elmosogatni. Teljesítmé-
nyét jelentősen növeli a Miele Professional 
új mosogatógép generációja. Az újonnan 
kifejlesztett, teljesen hézagmentes felületű 
mosogatókarok akár 25 %-kal kevesebb 
vízfogyasztást biztosítanak. Ez minimálisra 
csökkenti a tankrendszerű mosogatógépek 
energia- és tisztítószer fogyasztását, és kiváló 
hatékonyságról gondoskodik tartós üzemel-
tetés esetén is. A mosogatnivalóra szabott 
programok, a változó szivattyúnyomás és a 
fokozatmentes indítás lehetővé teszik a pro-
fesszionális munkanapok követelményeihez 
való tökéletes alkalmazkodást.

Kapacitások minden igényhez
Az új tankrendszerű mosogatógépek a bárok-
nak kifejlesztett kompakt pohármosogatók-
tól a klasszikus 60 cm-es modelleken át, a 
különösen mély mosogatótérrel rendelkező 
tálcamosogatókig, illetve a nagy terjedelmű 
mosogatnivalók számára is megfelelő kapa-
citást nyújtanak, legyen szó akár étteremről, 
bárról, idősek otthonáról, pékségről, kávézó-
ról vagy hentesboltról. Ezenkívül széleskörű 
kosárkínálat közül választhat a tökéletes 
előkészítéshez.

Az új, érintőképernyős kijelző ugyanolyan 
könnyen használható, mint egy okostelefon. 
Ezáltal a programok csúcsforgalom esetén is 
gyorsan és hibamentesen választhatók ki.

Ragyogó mosogatási eredmények minden 
környezetben
A legmagasabb igények érdekében a 
pohármosogató- és a bisztró mosogatógé-
pekhez rendelhető reverz-ozmózis rendszer. 
A vízelőkészítés ezen formájával tökéletes 
eredményt érhet el, kézi törölgetés nélkül. Így 
spórolhat a munkaerőn, elkerülheti a drága 
üvegek törését, vendégeinek pedig a legma-
gasabb fokú higiéniát biztosíthatja. 
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Erős, megbízható, hatékony: 
Miele Professional tankrendszerű mosogatógépek

Naponta kifizetődő előnyök

Minden helyzetben tökéletes tisztaság
A Miele Professional új tankrendszerű mosogatógépei számos specifi-
kus programmal rendelkeznek, a mosogatnivalók különböző fajtái, és a 
szennyeződések minden típusa számára. A fontos paraméterek, pl. a 
program hosszát, hőmérsékletét és öblítési nyomását előre beállítot-
tuk, de ezek egyedileg is a körülményekhez alakíthatók. Így a törékeny 
pezsgőspoharakat épp olyan megbízhatóan és kímélően tisztítja, mint a 
rászáradt ételmaradékos tányérokat.

Magas fokú kezelési kényelem
A kezelés hasonló az okostelefonéhoz, tehát nagyon egyszerű. A 
napi munkafolyamat kényelmes, egygombos kezeléssel működik. A 
hátralévő idő színes kijelzője a távolról is tájékoztat az aktuális állapot-
ról, valamint a program lejártáról. Szükség esetén további információk 
is előhívhatóak, és a kijelző beállításai is elvégezhetőek. A kijelző prob-
lémamentesen kezelhető kesztyűben is.

Különféle adagoló-változatok
Bármilyenek legyenek is a helyi adottságok: az új tankrendszerű 
mosogatógépeket mindig a helyzet szempontjából optimális adagolási 
rendszerre készítjük elő. Ajánlatunk a modellek függvényében elérhető 
belső adagolószivattyúval rendelkező variációkat, valamint a külső 
tisztítószertartályokhoz használt szívólándzsákat, illetve belső tisztító-
szertartállyal és adagolószivattyúval rendelkező variációkat tartalmaz – 
ideális választás, ha nincs lehetőség külső tartályok alkalmazására.

Takarékos és hatékony
Az új, pult alá építhető tankrendszerű mosogatógépekkel 15 és 25 % 
közötti vízmegtakarítás érhető el az előző sorozathoz képest. Ezt az 
erőforrás-kímélést az innovatív mosogatókar biztosítja az áramlásop-
timalizálással és a továbbfejlesztett öblítőfúvókákkal. Ez egyidejűleg 
csökkenti az energia- és vegyszerfogyasztást, és így pozitívan befolyá-
solja a mosogatógép működési költségeit. 
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Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel PTD 701
Maximális teljesítmény [kosár/h] 77
Legrövidebb programidő [mp] 47
Keringetőszivattyú max.teljesítmény [l/min] 200
Standard- és további programok 3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS) Alapfelszereltség
Belső vízlágyítás (WES) –
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül 725–760/460/617
Kosár mérete [mm] 400 x 400
Vízbekötés Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW] 9,7/4,1 

Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel PTD 702
Maximális teljesítmény [kosár/h] 65
Legrövidebb programidő [mp] 55
Keringetőszivattyú max.teljestmény [l/min] 200
Standard- és további programok 3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS) Választható
Belső vízlágyítás (WES) –
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül 725–760/600/617
Kosár mérete [mm] 500 x 500/500 x 530
Vízbekötés Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW] 9,7/4,1

PTD 701
•  Tankrendszerű pohármosogató gép 
•  Tökéletes a pultokban való használathoz
Plusz
•  Legrövidebb programidő: 47 másodperc
•  Maximális tisztítási teljesítmény: 1.532 

pohár/h
•  Mosogatnivalóra szabott programok
•  Egy munkasorba aláépíthető
•  Belső adagolószivattyú a tisztítószer és az 

öblítőszer belső adagolásához

PTD 702
•  Univerzálisan alkalmazható tankrendszerű 

mosogatógép 
•  Tökéletes a pultokban való használathoz
Plusz
•  Legrövidebb programidő: 55 másodperc 
•  Maximális tisztítási teljesítmény: 3.207 

pohár/h, illetve 1.170 tányér/h (a 
legrövidebb 55 másodperces lefutási idő 
esetén)

•  Belső adagolószivattyúval, vagy 
adagolólándzsával a tisztítószer és 
öblítőszer külső adagolásához

•  Mosogatnivalóra szabott programok
•  Egy munkasorba aláépíthető
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PTD 703
•  Univerzálisan alkalmazható tank rendszerű 

mosogatógép 
Plusz
•  Legrövidebb programidő: 55 másodperc
•  Maximális tisztítási teljesítmény: 

1.170 tányér/h
•  Mosogatnivalóra szabott programok
•  Egy munkasorba aláépíthető
•  Belső adagolószivattyúval tisztítószer és 

öblítőszer belső adagolásához

PTD 704
•  Tankrendszerű mosogatógép mély 

mosogatótérrel
•  Különösen alkalmas tálcák és EN-tartályok 

tisztítására
Plusz
•  Legrövidebb programidő: 55 másodperc
•  Maximális tisztítási teljesítmény: 1.170 

tányér/h
•  Mosogatnivalóra szabott programok
•  Egy munkasorba aláépíthető

Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel PTD 703
Maximális teljesítmény [kosár/h] 65
Legrövidebb programidő [mp] 55
Keringetőszivattyú max.teljestmény [l/min] 200
Standard- és további programok 3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS) Alapfelszereltség
Belső vízlágyítás (WES) Alapfelszereltség
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül 820–855/600/617
Kosár mérete [mm] 500 x 500/500 x 530
Vízbekötés Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW] 9,7/4,1

Ipari mosogatógépek tartályos mosogatórendszerrel PTD 704
Maximális teljesítmény [kosár/h] 65
Legrövidebb programidő [mp] 55
Keringetőszivattyú max.teljestmény [l/min] 200
Standard- és további programok 3 + 4
Belső tartályok tisztító- és öblítőszerhez (DOS) –
Belső vízlágyítás (WES) –
Külső méretek Ma./Szé./Mé. [mm] állítható magasságú lábakkal, mosogatószerszertartályok nélkül 820–855/600/651
Kosár mérete [mm] 500 x 500/500 x 530/500 x 540
Vízbekötés Hideg/meleg víz 60 °C-ig
Teljesítményfelvétel (forgó-/váltóáram) [kW] 9,7/4,1
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Miele Professional tartozékok – 
a teljes rendszer optimális teljesítményéhez

A Miele Professional kiváló minőségű mosogatógépeket és innovatív folyamattechnológiát jelent. A 
közismert Miele minőség a kiegészítők széles választékában is tükröződik a még könnyebb, gyor-
sabb és hatékonyabb mosogatás érdekében. 

A megfelelő tartozékok megkönnyítik a napi munkát. A lábazatok például optimálisan ergonomikus kezelhetőséget biztosítanak 
a gép be- és kirakodásakor. A tökéletes adagolást rendszerek biztosítják. A lehető legjobb tisztítási eredményekért és a biztos 
rögzítésért a mosogatnivaló a kosarakban és betétekben optimálisan rögzítésre kerül. 

Kosarak és betétek 
A Miele Professional tartozékai közé tartoznak a különböző kosa-
rak és betétek, amelyekkel az összes mosogatnivaló biztonságosan 
elhelyezhető a mosogatótérben – az optimális mosogatás érdekében.
•  Poharakhoz való kosarak és kosárkészletek
•  Evőeszközkosarak és kosárkészletek
•  Tányérokhoz és csészékhez való kosarak
•  Bisztro- és univerzális kosarak
•  Tálcakosarak és kosártartók
További tartozékok
•  Nyitott/zárt lábazat különböző méretekben
•  Csepegtető tálcák
•  Gőzvédelmi készletek
•  CN-hátfal
•  Vízlágyító, sótalanító patronok
•  Reverz ozmózis berendezés
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U 502 műanyag kosár 
•  Tányérokhoz, 6-9 soros
•  Berakási távolság: 70 ill. 45 mm
•  Ma x Szé x Mé: 109x500x500 mm

U 503 műanyag kosár 
•  Evőeszközök, fagylaltos kelyhek 

számára, kislyukú fenéklemezzel
•  Ma x Szé x Mé:109x500x500 mm

U 504 műanyag kosár 
•  Evőszközök, kelyhek számára 9 

kehelyhez
•  Rekeszmegosztás: 106 x 106 mm
•  Ma x Szé x Mé: 145x500x500 mm

U 505 műanyag univerzális kosár 
•  Belmagasság: 160 mm
•  Nagylyukú fenéklemezzel
•  Ma x Szé x Mé: 195x500x500 mm

U 506 drótkosár 
•  Tányérokhoz, 8 soros
•  Berakási távolság: 54 mm
•  Az E 167 evőeszköztartó beletehető
•  Ma x Szé x Mé: 92x500x 500 mm

U 507 bisztrokosár 
•  Vegyes edényekhez
•  Berakási magasság: 92/113/98 mm
•  Berakási mélység 52/49/49 mm
•  Ma x Szé x Mé: 165x 500x500 mm

U 508 műanyag kosár 
•  Csészékhez 4-soros
•  Max 100 mm átmérőjű csészékhez
•  Ma x Szé x Mé: 104x500x500 mm

U 524/1 drótkosár, rilsan bevonattal 
•  Rögzített 4 rekeszes betéttel max. 

100 mm pohárátmérőjű poharak 
számára

•  Ma: 184, Szé: 500, Mé: 500 mm

U 525/1 drótkosár, rilsan bevonattal 
•  Rögzített 5 rekeszes betéttel max. 

80 mm pohárátmérőjű poharak 
számára

•  Méret: Ma:184, Szé: 500, Mé: 500 
mm

U 313/2 műanyag kosár 
•  10 db 530x275 mm méretű tálcához 

és 1/1-es GN edényhez
•  Berakási távolság: 24 mm, berakási 

magasság: 160 mm
•  Ma x Szé x Mé: 179x 530x498 mm

U 534 műanyag kosár szett 
•  Rekeszmegosztás 4 x 4, 6 pohárhoz
•  Rekesznagyság: 113 x 113 mm
•  Kosár méretei: Szé: 500/530, Mé: 

500 mm

U 535 műanyag kosár 
•  Rekeszmegosztás: 5 x 5, 25 

pohárhoz
•  Rekeszméret: 90 x 90 mm
•  Kosár méretei: Szé: 500/530, Mé: 

500 mm

U 520 műanyag kosár 
•  Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz, 36 

pohárhoz
•  Rekesznagyság: 73 x 73 mm
•  Méret: Ma: 104, Szé: 500, Mé: 500 

mm 

U 536 műanyag kosár 
•  Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz, 36 

pohárhoz
•  Rekesznagyság: 73 x 73 mm 
•  Méret: Ma: 104/173/233, Szé: 

500, Mé: 500 mm

U 537 műanyag kosár 
•  Rekeszmegosztás: 7 x 7 rekesz
•  Rekesznagyság: 63 x 63 mm 
•  Méret: Ma: 104/173/233, Szé: 

500, Mé: 500 mm

Pohármagasságok minden kosárszettnél magas felső kerettel
•  73 mm ig magasító és felső keret nélkül, 110–140 mm rövid magasítóval*, 

175–200 mm hosszú magasítóval*

-73 mm 110-140 mm 175-200 mm

U 544 műanyag kosár szett 
•  Rekeszmegosztás: 4 x 4 rekesz
•  Rekesznagyság: 113 x 113 mm
•  Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 

500, Mé: 500 mm

Műanyag kosár szett U 545 
•  Rekeszmegosztás: 5 x 5 rekesz
•  Rekesznagyság: 90 x 90 mm
•  Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 500, 

Mé: 500 mm

Műanyag kosár szett U 546 
•  Rekeszmegosztás: 6 x 6 rekesz
•  Rekesznagyság: 73 x 73 mm 
•  Méret: Ma: 104/206/266, Szé: 

500, Mé: 500 mm

Műanyag kosár szett U 547 
•  Rekeszmegosztás: 7 x 7 rekesz
•  Rekesznagyság: 63 x 63 mm
•  Méret:Ma: 104/206/266, Szé: 500 

mm, Mé: 500, 

-73 mm 140-175 mm 200-230 mm

Pohármagasságok minden kosárszettnél magas felső kerettel:
•  73 mm ig magasító és felső keret nélkül
•  140–175 mm rövid magasítóval
•  200–230 mm hosszú magasítóval

E 167 evőeszközbetét 
•  Az U 506-os kosárhoz 7 osztásos
•  Ma x Szé x Mé: 106x440x 50 mm

Kosarak poharakhoz 500 x 500 mm
PTD 702, PTD 703, PTD 704 típusokhoz

Univerzális kosarak
PTD 702, PTD 703, PTD 704 típusokhoz
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U 404 evőeszköz kosár 
•  6 műanyag evőeszközkosárral
•  Az osztások mérete: 106 x 106 mm
•  Ma x Szé x Mé:112 x 400 x 400 mm

U 403 evőeszköz koár 
•  Evőeszközbetét nélkül, kislyukú 

fenéklemezzel
•  Fagylaltkelyhekhez is
•  Ma x Szé x Mé: 125 x 400 x 400 

mm

U 402 tányérkosár 
•  10 db tányérhoz és 10 darab 

csészealjhoz
•  Berakási távolság: 30 mm
•  Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 

mm

U 405 univerzális kosár 
•  Belmagasság 65 mm
•  Nagyobb evőeszközök, 

merőkanalak számára
•  Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 

mm

U 407 bisztrokosár 
•  Poharak, tálcák, tányérok számára
•  Különböző támfalmagasságok és 

kialakítások
•  Az E 167 eveszköztartó beletehető
•  Ma x Szé x Mé: 92 x 400 x 420 mm

U 408 csészekosár 
•  Csészékhez, 4 soros, 20 csésze 

számára
•  Berakási távolság: 85 mm
•  Ma x Szé x Mé: 100 x 410 x 410 

mm

U 423 pohárkosár, 3 soros 
•  Maximum 120 mm átmérőjű 

poharakhoz 
•  Ma x Szé x Mé: 155 x 400 x 400 

mm

U 409 bisztrokosár 
•  Vegyes edényekhez
•  3 soros
•  Az E 167-es evőeszköztartó 

beletehető
•  Ma x Szé x Mé: 155 x 410 x 410 

mm

U 424 pohárkosár, 4 soros 
•  Maximum 90 mm átmérőjű 

poharakhoz
•  Ma x Szé x Mé: 155 x 400 x 400 

mm

E 168 evőeszköz kosár minden  
típushoz 
•  U 407-es bisztrokosárba 

behelyezhető
•  4 rekeszes
•  Ma x Szé x Mé: 102 x 230 x 50 mm

U 515 tálca kosár PTD 704 típushoz 
•  Tányérokhoz, 6 soros
•  Berakási távolság: 60 mm
•  Ma x Szé x Mé: 182 x 500 x 500 

mm

Kosarak 400 x 400 mm
PTD 701 típushoz

UO 30-60/80 Nyitott gépmagasító 
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UO 52-60/80 Nyitott gépmagasító
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

UG 30-60/80 Egy oldalon nyitott  
gépmagasító 
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 52-60/80 Egy oldalon nyitott  
gépmagasító 
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

UO 40-60 Nyitott gépmagasító  
PTD 702/703/704 típusokhoz 
•  Magasság: 30 cm
•  3 oldalon zárt
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Nemesacél
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 8,5-60 Egy oldalon nyitott 
gépmagasító a PTD 702/703/704  
típusokhoz 
•  Magasság: 30 cm
•  Nyitott
•  A készülékekkel összecsava-

rozható
•  Nemesacél
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

UG 13,5-60 Egy oldalon nyitott  
gépmagasító a PTD 702/703/704  
típusokhoz 
•  Magasság: 30 cm
•  Nyitott
•  A készülékekkel összecsava-

rozható
•  Nemesacél
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

AW 51 Csepegtető tálca  
PTD 702/703/704 típusokhoz 
•  Kombinálható 
•  Nyitott
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

AW 50 Csepegtető tálca  
PTD 702/703/704 típusokhoz 
•  Kombinálható
•  Nyitott
•  Ma 300, Szé 600, Mé 600 mm

U 600 Kosártartó a 400 x 600 mm- 
es kosarakhoz  
•  Magasság: 52 cm
•  3 oldalon zárt
•  A készülékekkel összecsavarozható
•  Ma 520, Szé 600, Mé 600 mm

Kiegészítők
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Immer Besser
A Miele 1899 óta családi vállalkozásként 
működik, és egy világos irányelvet követ: 
Immer Besser. A márka alapját ez a mindenre 
kiterjedő igény jelenti, mely átülteti a „Made 
in Germany“ minőséget, tartósságot és 
innovációs erőt testesít meg. Ez az ígéret az, 
melyből a professzionális felhasználók tudhat-
ják, hogy a megfelelő terméket választották.

Díjak
A termékek és szolgáltatások kompromiss-
zumot nem ismerő megbízhatósága az oka 
annak, hogy a felhasználók újra és újra a Miele 
vállalatot a legjobb és a legmegbízhatóbb 
márkának választják. Az olyan neves díjak, 
mint az MX Award, az iF, a reddot Design 
Award, valamint a Deutscher Nachhaltig-
keitspreis (német tartóssági díj) is jelzik a 
Miele kiemelkedő hozzáállását a design-hoz, 
a minőségbiztosításhoz és az erőforrások 
kíméléséhez.

Szakértelem
A Miele Professional évtizedek óta a munkafo-
lyamatok nagy részét házon belül tartva fejleszti 
és gyártja a kiváló minőségű mosógépeket, 
mosogatógépeket, tisztító- és fertőtlenítő 
berendezéseket, valamint sterilizátorokat. A 
gondosan összehangolt alkatrészek, az átfogó 
tanácsadás és a gyors reagálású Miele ügyfé-
lszolgálat biztosítja, hogy a készülékek mindig 
optimális teljesítménnyel és gazdaságosan 
üzemeljenek.

Miele Professional az interneten 
•  Részletes információk a műszaki adatokról, 

a felszereltségről és a tartozékokról
•  Letölthető prospektusok minden 

termékcsoportról és alkalmazási területről
•  Szemléletes ábrák, útmutatók és 

termékbemutatók a YouTube csatornán
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