KoruenvaatwerkspoeImachines

Veelztidig r co mfortabel r zuinig
De nieuwe generatie Meiko korvenvaatwerkspoelmachinesK-Tronicis een
toekomstgericht,veelzijdig en modern
vaatwerkspoelsysteem.Een hoger rendement voor de investeerderÍn combinatie met een verbeterde werkplek voor
uw personeel. Economisch in gebruik
en een hoge mate aan hygiëne stonden
aan de basis bij de ontwikkeling van
deze serie K-Tronicmachines.

Een nieuwetechniek,nieuwedetails,
een nieuwbedieningsgemak
en nieuwe logistiekeprocessenzorgeneryoor
dat de K-Tronicnog veelzijdiger
en
daarmeenog interessanter
is.
Bij de ontwikkelinghebbenonze technici extraaandachtgeschonkenaan
kwaliteit,betrouwbaarheid
en een op
de praktijkgerichtetechniek.Zoalshet

CleanControlbesturingssysteem
het Top HygiëneManagement
Systeem- voor uw vaatwerkspoelinhet milieuvriendelijke
stallatie,
en kostenbesparendeCSS-TOPSysteem,
de diverseenergiebesparingsystemen,
de PWM Gas-uniten nog veleandere.
Waar is de K-Tronicinzeïbaar?
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In hotels,bedrifs-'.enzelíbedieningsres-,..
taurants.Juist op die plaatsenwàar
een grote sorteringvan vaatwerken ' ,,:
waar weinigruimtebeschikbaaris. Om,,
deze redenenis de K-Tronicvoorzien
van allenoodzakelijke
toebehorenen
nieuweontwikkelingen.
Voor een optimaalvaatwerkspoelproces
zijner specialesorteerstations
ontwik-

t
':
'

t.

,,.

rE+,:ii;i1+

ï*++

---

Geheelrondom dubbelwandig gei'soleerd.
Volledig gladde achterwand zonder leidingdoorvoeren. Maximale
reduceringvan geluiden warmteuitstraling.
Ronde hoeken met een
radius van 20 mm.
Hierdoorminder vuilophoping en een optimale reinigingvan de
wastank.

Kwaliteitin detail

Transportaandrijving:
- Eenvolledignieuwontwikkeldtransport
(ocïrooiaangeoverbelastingssysteem
vraaod).
- Dit systeemis zowel voor vóór- als achteruittransportinstelbaar.
Voordeel:een hoge bedrijfszekerheid
en
een minimalebelastingvan het transportsysteem.
Meiko V-tank met ronde hoeken:
- Homogeengelast.de op de meest
plaatsengerondetankuitvoebelangrijkste
ring iiuit éen deelverváardigd.
- Geenrechtehoekenen naden.
Voordeel:geenvervuiling
van de wastank
in de hoeken.

Bloc-wassystemen: Doorsnedeen plaats
van de openingengeoptimaliseerd.
Aansluitingmet behulpvan een roestvriistalen verbindingbinneninde machine,daar
mee geenwanddoorvoeringen.
Voordeel:geenopeningenin de achterwand, ook niet na jarenlanggebruik.Het
uitnemenen plaatsengaat zowel boven als
onderzeersoepel.

Meiko pompsysteem:
- Pompwaaieren behuizinggeheeluit massief roestvriistaal.
- BehuizÍngzonderhoekenen opstaande
kanten.
- Grootaanzuigoppervlakop de tankbooem.
Voordeel:optimalefunctionaliteit,
lange
levensduur,en optimaalreinigbaar.

Compact-voorwaszone(KV):
De sproeiarmen
van dezecompactevoorspoelingwordenmet behulpvan een uniegeplaatsten zijneenke veerconstructie
voudiguitneembaar.
Voordeel:eenvoudigehandelingbij een
snelledagelijksecontroleen reinlging.

Tankleging:
a) Handmatigmet standpijpen speciale
zeeÍkorJ(exclusief
voor Meiko).
Voordeel: absoluut bedrijfszeker.
(optiob) Eleldrisch,
met knopbediening
neel).Voor het apad legenvan wastanks
In noodgevallen
handmatigbedienbaar,
Voordeel:comfodabelen flexibel.
Afuoerpompen
biedenbij een hoge concentratieaanzeep een grote matevan
bedrijíszekerheid.

Compact-voorwaszonemet zeepbesparingssysteemCSS: Eenvan de talrijke
Meikouitvindingen.
Eenduo-zeefsysteem
(bijv.
filtertperfectde kleinstevuildeeltjes
rijst)uit het wateren zorgtdaarmeevoor
een schonerwaswater.
Voordeel:een duidelijkverlaagdevervuiling
van de wastankszorgtvoor een drastische
reduceringvan het zeepmiddelverbruik.

Nog meerinformatie
Meiko K-Tronic korvenvaatwerkspoelmachinesblinkenuit door hun
overtuigende kwaliteit. Opmerkzaam
is het economischgebruik van deze
standaardmachines.

Clean Control
besturingssysteem
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Economischen
ecologischin een
schonetoekomst

Het innovatieve
managemenï
controlesysteem

Documentatievan alle opties is
beschikbaarom u volledigte inÍormeren.
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Gasverwarming
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Hiermeekunt u niet alleenenorm
besparen op verbruikskosten,maar
draagt u zeker bij tot een schoner
milieu.
GSS Top zeepmiddel besparings::....: .:.....'...:..:. systeem
::...
: : =
;&

ri.b-r:r:lc
OëffiFE]É6CS

_:_

,d@:Ëi*==

47.,'.,,

:=3=--

l,*

;:ffi€*+áqë
ïf'ffi:

íg€*€i::
ffi

:ï$rffi;6

K

@Ë€'@

Het nieuwezeeomiddelbesparingssysteemvgor eel
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Economisch
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Diverseenergiebesparingunits
die
uw kostenreduceren

'espanns
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Energieterugwininstallatie
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Een 3-voudig
systeemvoor het
sparenvan energie.
en acclimatisering
van uw spoelkeuken

U aangebodendoor:

MEIKO

MEIKO NEDERLANDB.V.

Stockholm15 . 2993 LM Barendrecht
Postbus 125 . 2990 AC Barendrecht
Tel.:0180-644366. Fax.:0180-644377
. e-mail:info@meiko.nl
www.meiko.nl
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