
Nieuw! 
M-iClean HXL 

UPster ® U/H

Overal stralende vooruitzichten

Professionele vaatwastechniek

Voorladers, doorschuifmachines, gereedschappenwasmachines

www.meiko.nl



MEIKO UPster ® U / UPster ® H
Voorladers en doorschuifmachines  
voor glazen, serviesgoed en gereedschap

UPster ® U 500 G
Past onder vrijwel elke bar 
De nieuwe glazenspoelmachine UPster ® U 500 G is een 
 robuuste “allrounder” voor in de bar en zorgt voor glanzen-
de glazen. Dankzij het bovenste wassysteem blijft er geen 
hoek  droog. De eenvoudige bediening en de vele comfor-
tabele  details zorgen voor een hygiënisch en overtuigend 
was resultaat. Door de geringe bouwhoogte past de 
 UPster  ® U 500 G onder vrijwel elke bar.

Invoerhoogte 
H 315 mm
Afmetingen
H 700-730 mm, B 600 mm,  
D 600 mm
Korfmaat
500 x 500 mm
Korfcapaciteit 
tot 40 korven/uur

NIEUW !

MEIKO UPster ® biedt vaatwastechniek voor een zeer scherpe prijs. Perfect voor als u net begint of als u wilt overstappen 
op professioneel vaatwassen. Geniet van bijzondere UPster ® voordelen: eenvoudig bestel- en leverproces, universeel in-
zetbaar, modern design, extra derde spoelprogramma en de bewezen  MEIKO kwaliteit, zoals de RVS doseerleidingen 
met lange levensduur. 

UPster ® U 400
Glazen en serviesgoed – supersnel brandschoon! 
Eenvoudig en comfortabel te bedienen – met duidelijk 
 display en digitale weergave. Dubbelwandig geïsoleerd 
voor optimale warmte-isolatie en minimaal energieverbruik. 

Invoerhoogte 
H 300 mm
Afmetingen
H 700-730 mm,  
B 460 mm, D 600 mm
Korfmaat 
400 x 400 mm
Korfcapaciteit
tot 30 korven/uur



Comfortopties: 
•  MEIKO AirConcept
•   Waterwisselprogramma

UPster ® H 500
Combineert ergonomie en vermogen onder één kap 
Super wascomfort in premiumkwaliteit:  
de UPster ® H 500 wast met volle kracht en optimaal ge-
bruiksgemak – juist ook bij een hoge invoer in de spoelkeu-
ken. Zelfs groot en hoog vaatwerk kan eenvoudig en ge-
makkelijk van opzij in de UPster ® H 500 geschoven 
worden. Nu nog de kapbeugel omlaag duwen en het reini-
gen begint: de automatische programmastartfunctie zet 
het wasproces in gang. Nog een groot voordeel: bij het 
openen stroomt de damp naar achteren en niet in het ge-
zicht van de keukenmedewerker. Door zoveel gebruiksge-
mak doet u het werk bijna voor uw plezier! 

UPster ® U 500
Wast alles brandschoon
De nieuwe UPster ® U 500 kan serviesgoed en glazen, maar 
ook groter vaatwerk met gemak de baas. Door het aanspre-
kende moderne design en de toepassing van beproefde 
MEIKO technologie slaat de UPster ® U 500 ook achter de 
bar altijd een goed figuur. En ook de functies spreken voor 
zich:  ruime spoelruimte, comfortabele zelfreinigende modus, 
soft-start functie voor een langere levensduur van het vaat-
werk, drie programmalooptijden en overtuigende verbruiks-
waarden. En dat alles voor een zeer scherpe prijs. Dat maakt 
de UPster ® U 500 tot pure ster in de nieuwe prijs-kwaliteit-
klasse van MEIKO.

Invoerhoogte 
H 420 mm
Afmetingen
H 820-850 mm, B 600 mm,  
D 600 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm
Korfcapaciteit 
tot 40 korven/uur

Invoerhoogte  
H 440 mm
Korfmaat:  
500 x 500 mm
Korfcapaciteit:  
tot 40 korven/uur





De M-iClean-serie van MEIKO is maatgevend in techniek, design en ergonomisch comfort. 

De eerste blik op de M-iClean U voorladers overtuigt onmiddellijk: heldere vormen, markante signaalgreep met LED-ver-
lichting, helder verlichte binnenruimte. En het innovatieve bedieningsconcept maakt vaatwassen wel heel eenvoudig: de 
signaalgreep brandt blauw, groen of rood en communiceert zo de verschillende bedrijfstoestanden op een manier die op 
afstand herkenbaar is. 

Vermogen en ergonomie zoals nooit tevoren biedt de M-iClean H doorschuifmachine. De automatische kap met soft 
touch en korfherkenning zorgt voor merkbaar lichter en effciënter werk: voor duidelijk kortere wastijden, minder perso-
neelsuitval en lagere bedrijfskosten.

In de gastronomie, bij bakkerijen, slagers, in het hotelwezen of bij de collectieve maaltijdbereiding – met de toptechniek 
van MEIKO is een stralend resultaat vanzelfsprekend.

Nieuw ! 
M-iClean HXL

MEIKO M-iClean 
Voorladers en doorschuifmachines

M-iClean US voorlader /  
M-iClean HXL doorschuifmachine met AirConcept  
energieterugwinning uit afvoerlucht en tafelinstallatie



MEIKO GiO-MODULE (osmose-technologie) voor de demineralisatie van het spoelwater

GiO-MODULE (osmose-technologie)
in de buurt van de machine of  
bijv. in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
140 x 550 x 600 mm

GiO-MODULE (osmose-technologie)
geïntegreerd in het voetstuk
Afmetingen (hoogte):  
optioneel 120 mm of 150 mm

GiO-MODULE (osmose-technologie)
aan de achterzijde van de machine 
Afmetingen (diepte):  
90 mm

De MEIKO GiO-MODULE (osmose-technologie) zorgt voor het schoonst mogelijke gedemineraliseerde spoelwater, en 
daarmee voor briljante wasresultaten. De MEIKO GiO-MODULE (osmose-technologie) valt op door zijn flexibiliteit, compacte 
constructie, universele en praktijkgerichte inzetbaarheid en lage bedrijfskosten. 

M-iClean US
Zo klein en toch zoveel vermogen 
Door de machineafmetingen van 460 x 700 mm past de 
M-iClean US perfect onder elke bar en wordt als glazen-
spoelmachine, maar ook als vaatwasmachine zeer ge-
waardeerd. 
Het intuïtieve bedieningsconcept maakt uw werk pro-
bleemloos en comfortabel. Als glazenspoelmachine met de 
optionele GiO-MODULE (osmose-technologie) voor het de-
mineraliseren van het spoelwater, wast de  M-iClean US 
glaswerk schitterend schoon. Zonder poleren en met aan-
zienlijk minder glasbreuk. 

M-iClean UM 
Alles brandschoon in bistro en café
De markante LED-signalgreep van de M-iClean UM geeft 
een optimaal overzicht en comfortabele functiecontrole. 
Het comfortabele glazen display met gebruikersvriendelijke 
One-Touch-bediening is het schakelcentrum van de 
M-iClean UM. Optioneel: het M-iClean AirConcept voor 
energieterugwinning. Bespaart tot 15 % waardevolle, dure 
energie en zorgt voor een veel aangenamer werkklimaat. 

M-iClean U 
Voorlader vaatwasmachines voor glazen, serviesgoed en gereedschap

Comfortopties:
•  M-iClean AirConcept  

(energieterugwinning)
• GiO-MODULE (osmose-technologie)
–  onder de machine 

H 820-850 mm
–  aan de achterwand van de 

machine 
D 690 mm

–  in de buurt van de machine of 
bijv. in een andere ruimte  
H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm

• Waterwisselprogramma
• Koudwaterspoeling

Invoerhoogte 
H 315 mm
Afmetingen
H 700-735 mm, B 600 mm,  
D 600 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 40 korven/uur

Comfortopties:
•  M-iClean AirConcept  

(energieterugwinning)
• GiO-MODULE (osmose-technologie)
–  onder de machine 

H 820-850 mm
–  aan de achterwand van de 

machine 
D 690 mm

–  In de buurt van de machine of  
bijv. in een andere ruimte  
H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm

• Waterwisselprogramma

Invoerhoogte 
H 315 mm
Afmetingen
H 700-735 mm, B 460 mm,  
D 600 mm 
Korfmaat 
400 x 400 mm
Korfcapaciteit
tot 40 korven/uur

Nooit meer 

poleren !



M-iClean UM+ / UL 
met kastonderbouw  
en onderstel
Ergonomische en hygiënische  
uitbreidingen
Kastonderbouw en onderstellen in RVS 
zorgen voor meer ruimte en verhogen het 
bedieningscomfort. De gewonnen ruimte 
maakt het hygiënisch reinigen van de 
werkplek bovendien veel eenvoudiger.

Kasthoogte 
400 mm
Hoogte onderstel 
150 mm

Comfortopties:
•  M-iClean AirConcept  

(energieterugwinning)
•  GiO-MODULE 

 (osmose-technologie)
–  onder de machine  

H 940-970 mm
–  in de buurt van de machine  

of bijv. in een andere ruimte  
H 600 mm, B 140 mm,  
D 550 mm

• Waterwisselprogramma

Invoerhoogte 
H 435 mm
Afmetingen
H 820-855 mm, B 600 mm,  
D 680 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm  
tot 600 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 40 korven/uur

Comfortopties:
•  M-iClean AirConcept  

(energieterugwinning)
•  GiO-MODULE 

 (osmose-technologie)
–  onder de machine  

H 940-970 mm
–  aan de achterwand van de 

machine 
T 690 mm

–  in de buurt van de machine of 
bijv. in een andere ruimte  
H 600 mm, B 140 mm,  
D 550 mm

• Waterwisselprogramma

Invoerhoogte 
H 435 mm
Afmetingen
H 820-855 mm, B 600 mm,  
D 600 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 40 korven/uur

M-iClean UM+
De specialist met grote invoerhoogte
De voorlader vaatwasmachine M-iClean UM+ met extra 
grote invoerhoogte van 435 mm is ook groot vaatwerk,  
zoals dienbladen, makkelijk de baas. Intelligente sensoren 
zorgen voor een betrouwbare algemene bewaking. De opti-
onele GiO-MODULE (osmose-technologie) voor de demine-
ralisatie van het spoelwater biedt optimale spoelkwaliteit en 
zuinigheid: nooit meer poleren en veel minder glasbreuk.

M-iClean UL
De korventransportprofessional voor bakkerijen en 
slagerijen
De M-iClean UL is met een korfmaat van 600 x 500 mm en 
een invoerhoogte van 435 mm ideaal voor het reinigen van 
grote korven, platen of volumineus vaatwerk. 
Uitgerust met het optionele M-iClean AirConcept voor 
energieterugwinning, bespaart de M-iClean UL bovendien 
tot wel 15 % waardevolle en dure energie.



M-iClean HM
Hoge efficiëntie en groot bedieningsgemak  
Eenvoudiger werken, kortere wastijden, een beter werkkli-
maat en optimale wasresultaten door slimme technologie. 
Met flexibel display, comfortabele, automatische kap en 
blauw bedieningsconcept. 

M-iClean HL
Speciaal voor grote invoerhoogtes 
Ergonomisch en veilig werken met een invoerhoogte van 
560 mm. De doorschuiver overtuigt door innovatieve tech-
nologie en optimale waarden voor snelheid en hygiëne. 
Deze wast vaatwerk, korven, pannen en volumineuze items 
moeiteloos schoon met de standaard PowerWash functie.

M-iClean H 
Doorschuivers met automatische kap  
voor glazen, serviesgoed en gereedschap

Comfortopties: 
•  PowerWash (3 vermogeninstellingen voor de 

pompmotor)
• Automatische korfherkenning
•  AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht 

(afb.)
• Energieterugwinning uit afvoerwater 
• Warmteopslag
• Waterwisselprogramma
• Droogzone in afvoertafel
• GiO-MODULE (osmose-technologie)

Invoerhoogte 
H 505 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 60 korven/uur

Comfortopties: 
• Automatische korfherkenning
• AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht
• Energieterugwinning uit afvoerwater 
• Warmteopslag
• Waterwisselprogramma
• Droogzone in afvoertafel
• GiO-MODULE (osmose-technologie) (afb.)

Invoerhoogte 
H 560 mm
Korfmaat 
500 x 500 mm  
tot 650 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 60 korven/uur



M-iClean HXL
 
Dubbel zo groot vermogen en comfort 
Onder de ruime dubbele kap van de M-iClean HXL is 
plaats voor twee korven. Daardoor wast de machine pro-
bleemloos glazen, bestek en serviesgoed schoon, maar 
ook volumineus vaatwerk, zoals potten, pannen en dien-
bladen. Uniek qua energiebesparing en met de hoogst 
mogelijke efficiëntie van maximaal 120 korven per uur.

Comfortopties: 
•  PowerWash (3 vermogeninstellingen voor de 

pompmotor)
• Automatische korfherkenning
•  AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht 

(afb.)
• Energieterugwinning uit afvoerwater 
• Warmteopslag
• Waterwisselprogramma
• Droogzone in afvoertafel
• GiO-MODULE (osmose-technologie)

Invoerhoogte 
H 505 mm
Korfmaat 
2x (500 x 500 mm)  
Korfcapaciteit
tot 120 korven/uur

De vier voordeelpakketten*: 

• ErgonomieComfort-pakket
• EnergiePuur-pakket** 
• ComfortabelKlimaat-pakket
• GlansWonder-pakket

*  Uw dealer informeert u graag over de prijsvoordelen van de 
pakketten en de combinatiemogelijkheden.

** niet verkrijgbaar voor M-iClean HXL

NIEUW !



MEIKO DV 
Gereedschappenwasmachine

DV 270.2
Voor multifunctioneel reinigen
De gereedschappenwasmachine DV 270.2 reinigt hygië-
nisch en zuinig   pannen, bakken, gastronorm-bakken, 
vleesvormen, platen, houders, gereedschap en ander lastig 
te reinigen vaatwerk. Met volledig elektronische was- en 
spoelfuncties geeft hij ook de hardnekkigste vuilresten 
geen kans.

Comfortopties: 
•  Automatische kap met aparte drukknop voor openen  

en sluiten van de kap
•  Punkt2 AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht
• GiO-MODULE (osmose-technologie)

Invoerhoogte 
H 650 mm
Korfmaat  
1310 x 690 mm 
Korfcapaciteit 
tot 30 korven/uur 



MEIKO FV 
Gereedschappenwasmachines 

FV 130.2
Veel spoelpower in een kleine ruimte
De gereedschappenwasmachine FV 130.2 werkt met een 
heen- en weergaand wassysteem gecombineerd met een 
functioneel draaiarm-spoelsysteem. Deze wordt volledig 
elektronisch bestuurd met MIKE 2, de nieuwe elektronika 
met geïntegreerde infrarood-interface. In de spoelruimte is 
veel plaats voor pannen, schalen, platen, keukengerei, 
transportbakken en nog veel meer. 

FV 250.2 
Spoelpower in XXL
De FV 250.2 met grotere afmetingen biedt nog meer plaats 
in de spoelruimte en meer vermogen, bijv. voor drie trans-
portkorven naast elkaar of voor nog grotere bakplaten die 
lastig kunnen worden gereinigd, voor pannen of keukenge-
reedschap. Ook bij mindere belasting kan zuinig worden 
gespoeld. 

Comfortopties: 
•  Punkt2 AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht
•  GiO-MODULE (osmose-technologie)

Invoerhoogte 
H 890 mm 
Korfmaat 
1310 x 700 mm
Korfcapaciteit 
tot 30 korven/uur

Comfortopties: 
•  Punkt2 AirConcept energieterugwinning uit afvoerlucht
• GiO-MODULE (osmose-technologie)

Invoerhoogte 
H 650 mm
Korfmaat  
850 x 700 mm
Korfcapaciteit 
tot 30 korven/uur



110.034.01.12.18/NL/FD/1000

Volgens de hygiënevoorschriften volgens DIN SPEC 10534.

Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden

MEIKO NEDERLAND B.V.
Aploniastraat 40
3084 CC Rotterdam
Tel. +31 88 1050000
Fax +31 88 1050050
www.meiko.nl
info@meiko.nl

Voor een hygiënischer en overtui-
gend wasresultaat adviseert MEIKO 
reinigings- en hygiëneproducten van 
MEIKOLON.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Duitsland · Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1121 · www.meiko.de · info@meiko.de


