PROFESSIONEL TANKOPVASKEMASKINE
TIL BRUG I INSTITUTIONER, CAFEER,
KANTINEKØKKENER M.M.

Tankopvaskemaskine

G 8066

G 8066
• Tankmaskine med stor kapacitet
• Fritstående opvaskemaskine
• Underbords opvaskemaskine
• Rustfrit kabinet og beholder
• Indstikshøjden er øget til 410 mm.
Stor fleksibilitet
• Kurve fra 500 x 500mm op til
530 x 530 mm kan anvendes
• Ingen varmelegemer inde i tanken.
Det letter rengøringen og man undgår
fastbrænding af madrester.

Servicevenligt kabinet

• Korteste programtid: 1 min. 30 sek.
• Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav
om slutskyl på 80o C.
• 3 opvaskeprogrammer med slutskyl
på over 80o C
• Udpumpningsprogram, hvor opvaskebeholderen bliver rengjort.

Tank, spule- og skyllearm

FLEKSIBEL INDRETNING

PERFEKT VASK OG SKYL

DÆKKER DET BEHOVET?

Den elektroniske styring giver mulighed for
at ændre vaskeparametrene, temperatur
og opvasketid.

Et sæt spulearme og et sæt skyllearme
begge i rustfrit stål sikrer en perfekt opvask
og et perfekt slutskyl.

Det er vigtigt at vælge en opvaskemaskine
som kan leve op til de krav og behov som
ønskes opfyldt.

Den store indstikshøjde gør det muligt at
vaske bakker, fade o.lign. af i maskinen.

Uafhængigt af vandtrykket sikrer den
integrerede trykforøgerpumpe altid et
perfekt slutskyl og dermed et optimalt
opvaskeresultat.

Miele Professionals salgspersonale kan
hjælpe med at analysere, hvilken type af
opvaskemaskine der er den rigtige for jer.

Der kan leveres et stort udvalg af kurve til
maskinen, lige fra kurve til skråtstillede
vinglas, til flade bestikkurve.

SERVICEVENLIG
Opbygningen med de aftagelige sider, er
med til sænke lydniveauet under drift.

BETJENINGSPANEL
Let og enkel betjening. Over det valgte
program lyser en diode og resttiden vises i
displayet.

Udsnit af betjeningspanel

Let at servicere.

Så er du i tvivl om, hvilken opvaskemaskine, som opfylder jeres behov bedst,
så kontakt os på telefon eller se på
www.miele.dk.
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Tankopvaskemaskine
Tekniske oplysninger
Typebetegnelse
Tankindhold
Boiler
Slutskylvand
Tørresystem
Kapacitet
Anbefalet daglig programforløb
Styring/program m er
Udpumpningsprogram
Standardprogrammer / universalprogrammer

G 8066
17,6 l
6l
fra 2,8 - 4,6 l
ingen
ubegrænset 2 / 3 stk
1
3

Vandtilslutning
Koldt- eller varmtvand, 1/2" med 3/4" forskruning
Eksternt blødtvandsanlæg
Afløbspumpe [mm]

•
ekstra
Ø22

Motor-/ eltilslutninger
3N AC 400 V 50 Hz
Tilslutningsværdi total [kW]
Sikring [A]

•
10,5
3x16

Dosering
Pulversæbe doseres i tanken
Flydende sæbe - muligt at tilkoble DOS-G 60 anlæg (ekstern beholder)
Afspændingsmiddel Intern pumpe (ekstern beholder)

•
ekstra udstyr
•

Mål, vægt
Udvendige mål H/B/D [mm]
Vægt [kg]
Kan opstilles under bord
Fritstående

850/600/600
70
•
•

Udvendigt kabinet
Rustfrit stål

.

•

Ret til ændringer forebeholdes. (MarketingDK-2)03/11

