
Professionele vaatwastechniek

Schone oplossingen voor de horeca

De schoonste zaak van de wereld
Professionele vaatwastechniek voor hotels, restaurants en cafés



De wereld schoner maken met innovatieve vaatwastechniek – 
dat is onze missie. We zijn in 1927 begonnen in een garage in 
het Zwarte Woud, nu zijn we wereldwijd actief. Dezelfde geest-
drift verbindt ons overal: „Made by MEIKO“. Dat garandeert 
onze klanten een schone oplossing. Altijd.

Hoe divers de horecabranche ook is, voor elke zaak geldt dat 
het continu doorgaat, en dat netheid en compromisloze hygi-
ene het visitekaartje zijn. En omdat dat zo is, stelt een simpel 
thema als de afwas elke horecaondernemer al voor een hele 
verzameling uitdagingen. Hygiëne voorschriften die al een 
hele ordner vullen. Een diversiteit aan afwaspersoneel met 
verschillende achtergronden. Continubedrijf, spitsuren, ma-
teriaalstress, lichamelijke belasting. En niet te vergeten, hoge 
kosten voor water, energie en chemie. Zonder een moderne 
vaatwasmachine met innovatieve technologie is dat allemaal 
niet te behappen. Een die ergonomie en economie in het vi-
zier heeft. Een die de werkplek opwaardeert en afwassen 

bijna leuk maakt. Een waarop iemand 365 dagen per jaar,  
24 uur per dag kan vertrouwen. 
Een MEIKO dus.

Geschikt voor elk gebruik.
Van café tot sterrenrestaurant, van pension tot tophotel, de 
schone oplossingen van  MEIKO klaren elke vaatwasklus. 
Hoogwaardig servies en bestek. Kelken en bekers. Kristal en 
glas. En zelfs volumineus vaatwerk, zoals potten, pannen, 
braadsleeën, dienbladen en gastronorm-schalen. Met een 
MEIKO krijgt u alles weer snel en schitterend schoon.

Veilig schoon en blinkend hygiënisch 
Afhankelijk van het vaatwerk reinigt MEIKO zacht of krachtig 
– maar altijd zorgvuldig schoon. Dit is vanzelfsprekend: alle 
MEIKO machines voldoen aan de voedselhygiënenormen 
voor professioneel vaatwassen. Of het nu gaat om sausres-
tanten op delicaat porselein of hardnekkig vet en ingebrande 

Uw gasten vertrouwen erop dat het 
schoon is. Vertrouw daarom op MEIKO.



resten. Met een functie als soft start, altijd de juiste waskracht 
en perfect afgestemde chemie, gaat MEIKO het vuil te lijf en 
reinigt hygiënisch en schitterend schoon.

Verscheidenheid en goed advies.
Ieder bedrijf is anders, iedere keuken individueel. Daarom 
biedt MEIKO een breed palet aan vaatwasmachines in ver-
schillende uitvoeringen en formaten. Anders gezegd: bij 
 MEIKO vindt u zeker een schone vaatwasoplossing die past 
bij uw zaak en uw wensen. En als u wilt, lossen wij ook alle 
andere vragen rondom het werk in uw spoelkeuken op.

Hulpbronnen ontzien, kosten besparen.
Wassen met MEIKO is snel, efficiënt en zuinig. Door de korte 
wascycli, het geringe verbruik van water, chemie en energie, 
alsmede de efficiënte energieterugwintechnologie van de 
MEIKO vaatwasmachines.

Robuust en duurzaam.
Wie kiest voor een MEIKO vaatwasmachine, weet wat hij 
heeft. Want de vaatwasmachines van MEIKO verbinden be-
dieningsvriendelijkheid en duurzaamheid met voortreffelijke 
reiniging en efficiëntie. En dat maakt een MEIKO nu zo be-
trouwbaar in het dagelijks gebruik.



MEIKO vaatwasmachines  
voor cafés, ijssalons,  
bistro's en bars

Boris Göner, eigenaar “One Trick Pony”, Freiburg

„Glaswerk op hoogglans poleren is een kunst op zich.  
Ik blink liever uit in het mixen van cocktails.“

UPster ® H M-iClean HUPster ® U M-iClean U



Cafés, ijssalons, bistro's, bars

Vlekkeloze glans  
zonder poleren.

In de cocktailbar "One Trick Pony" in Freiburg 
gebruiken ze voor hun bekroonde cocktails 
glazen in allerlei vormen en kleuren. Met 
deze veelvoud aan vormen en verschillende 
cocktail-ingrediënten is het reinigen een 
tricky opgave. 
Siroop, kruidenrestanten, vruchtvlees en 
zelfs lippenstift: wat er in het glas overblijft, 
poets MEIKO weg. Met echte ruimtelijke 
wonders, die ook onder de bar of in kleine 

keukens hun mannetje staan. In een hand-
omdraai is alles weer piccobello schoon en 
vlekkeloos droog - zonder dat lastige met de 
hand nadrogen of poleren. Hetzelfde geldt 
overigens voor kopjes, borden en bestek. 
Dat betekent dat alles weer snel opnieuw 
kan worden gebruikt. En u heeft de tijd om 
zich met belangrijkere zaken bezig te houden 
– bijvoorbeeld het maken van cocktails. 
Eenvoudig briljant!

Meer over One Trick Pony en MEIKO vindt u op
 
https://www.meiko.nl/nl/oplossingen-per-sector/restaurants/
one-trick-pony-freiburg-duitsland/
 

Voorlader vaatwasmachine  
M-iClean U



Thomas Wenk, bedrijfsleider „Liebesbier“, Bayreuth

„We hadden in de afgelopen jaren zoveel positieve ervaringen,  
dat we nu in al onze bedrijven kiezen voor MEIKO.“

Tijdens het spitsuur breekt bij de medewer-
kers in het restaurant "Liebesbier" in Bay-
reuth al vanzelf het zweet uit. Hete water-
damp uit de vaatwasmachine en 
gecompliceerde bediening van het appa-
raat kan niemand hier gebruiken. 
Door MEIKO’s intuïtieve bedieningscon-
cept en ergonomische comfort, van 
 bijvoorbeeld de automatische kap van de 
M-iClean H serie, wordt het gebruik van de 
vaatwasmachine werkelijk voor iedere me-

dewerker kinderlijk eenvoudig. Even aantik-
ken is al voldoende om de kap te openen of 
te sluiten. Dat is beter voor de gezondheid 
van het personeel, bespaart kostbare tijd 
en draagt daardoor wezenlijk bij aan een 
betere werkomgeving.
De ultrakorte cyclustijd, het slimme con-
cept om damp en ruimtetemperatuur te 
verminderen en de vele andere praktische 
extra's maken de MEIKO zeer geliefd bij het 
personeel in het "Liebesbier“ en ook bij u.

Restaurants

Makkelijker voor het personeel, 
goed voor het werkklimaat.

Doorschuifmachine M-iClean H



MEIKO vaatwasmachines  
voor restaurants

UPster ® H M-iClean HUPster ® U M-iClean U UPster ® K M-iQ K



Quick Service Restaurants  

Veilig schoon, 
blinkend hygiënisch.

Doorschuifmachine UPster® H

Gedrukte menu's zoek je tevergeefs in de 
Burgerlich. De bestellingen worden per ta-
blet doorgegeven. En dan gaat het heel snel 
tot de ruimtetemperatuur hamburgers en 
friet worden geserveerd. Hoe snel blijkt tij-
dens lunchtijd, als er in 150 minuten gemid-
deld 200 maaltijden over de toonbank gaan. 
Daarvoor is een vaatwastechniek nodig die 
alles kan bijhouden. Het  vaatwerk moet bin-
nen de kortst mogelijke tijd weer hygiënisch 
schoon zijn. 

MEIKO heeft daarvoor niet alleen bijzonder 
snelle, maar ook bijzonder slimme oplossin-
gen. En een technologie die eenvoudig te 
bedienen is – zonder concessies te doen 
aan reiniging en hygiëne. Een machine van 
MEIKO biedt veiligheid voor de gebruiker en 
de gasten. In de Burgerlich kent men het 
recept waarbij de gasten zich goed voelen. 
De  ingrediënten: schoon en soulfood – 
 ofwel simpelweg goed eten en MEIKO.



MEIKO vaatwasmachines  
voor Quick Service Restaurants

UPster ® H M-iClean HUPster ® U M-iClean U

Sven Freystatzky, bedrijfsleider, Quick Service Restaurant Burgerlich, Gänsemarkt Hamburg

„Voor mij biedt  MEIKO als het gaat om reiniging en hygiëne 
de intelligentste oplossingen.“



UPster ® H M-iClean HUPster ® U M-iClean U FV

MEIKO vaatwasmachines 
voor hotel- en banketbedrijf

Hotels, banketten

Klaar voor elke  
uitdaging.

Meer over de vaatwasmachines van hotel “The Den” 
vindt u op
 
https://www.meiko.nl/nl/oplossingen-per-sector/hotels/
den-hotel-bangalore/
 

Kapil Dubey, chef kok, Hotel “The Den”, Bangalore

„De MEIKO behoort tot onze beste apparaten.  
De prestaties overtuigen mij, maar de machine 
bespaart ook een hoop tijd en energie.“

Korventransportmachine  
UPster® K

In het Zwitserse Bürgenstock Resort aan het 
Vierwoudstedenmeer weet men wat veel vui-
le vaat is. Met 383 kamers, 68 suites, een buf-
fetservice, à la carte keuken,  roomservice, 
banketbakkerij en patisserie is elke dag als 
een marathon. Bij banketten en evenementen 
met tot wel 1500 personen worden bergen 
vaatwerk gebruikt. Bij deze orde van grootte 
kun je niet anders dan werken met vaatwas-
techniek van premiumkwaliteit. Want het be-
drijf functioneert alleen als alles snel weer ge-
garandeerd schoon en volledig beschikbaar 
is. Een echte finest hour voor de “groten” van 

 MEIKO. De efficiënte band- en korventrans-
portmachines van MEIKO zorgen voor een 
voortreffelijk wasresultaat en verwerken ook 
grote hoeveelheden betrouwbaar en met ge-
lijkblijvende kwaliteit. Een ander pluspunt is 
het ruime aanbod accessoires van  MEIKO 
met aan- en afvoertafels, opbergschappen, 
inzetstukken en nog veel meer. Of het nu gaat 
om een herberg of een vakantieresort, een 
MEIKO gaat elke vuile vaat te lijf en krijgt die 
met geringe inzet van middelen in recordtijd 
weer schoon. Dat bespaart ruimte en tijd – 
maar vooral heel veel kosten.



UPster ® KDV M-iQ B M-iQ K





Design & functie

MEIKO vaatwastechniek



• Efficiënt waterverbruik
• Eenvoudige bediening dankzij volledig elektronische 

besturing
• Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuur-

weergave
• De beste wasresultaten dankzij uitstekende zeepfil-

ters en optimale tankwaterregeneratie
• Blijft van buiten koel en geruisloos door dubbel-

wandige constructie

• Robuust en hygiënevriendelijk dankzij diepgetrokken 
waskamer met geïntegreerde korfgeleiding

• Ontziet glazen en servies door de waspomp met soft 
start

• Was- en naspoelsysteem boven en onder van 
 roestvrijstaal

• Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de 
waterkwaliteit met geïntegreerde waterontharding of 
omgekeerde osmose (GiO-MODULE)

• Eenvoudige bestelling en snelle levering

 UPster ® U  voorlader vaatwasmachines

Premium vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers: 
meer kwaliteit en beter gebruik tegen een eerlijke prijs.

UPster ® U 500 G

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

UPster ® U 500

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

UPster ® U 400

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 300 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



Snelle, kostenbesparende en veilige installatie:
Dankzij de aansluitsets voor water, afvoerwater en stroom is iedere MEIKO 
UPster ® snel opgesteld en nog sneller aangesloten. De ingebouwde 
afvoerpomp maakt bovendien een on-site afvoerhoogte van 700 mm 
mogelijk.

Permanent de beste wasresultaten: 
Slechts 11 liter passeren de wastank. Precies de juiste hoeveelheid, die 
voortdurend door de naspoeling met schoon water snel en merkbaar 
wordt geregenereerd.

Een schone zaak: 
De diepgetrokken, grootschalige spoelruimte is gemakkelijk te onderhou-
den en overzichtelijk. Dat ligt niet alleen aan de geïntegreerde korfgelei-
dingen en rondom afgeronde hoeken.

De voorwaarden voor een lange levensduur:
Robuuste techniek en de beste materialen maken UPster ® zo betrouw-
baar. Roestvrijstaal, ook voor de doseerleidingen, is daarom een must.

Meervoudig filtersysteem - AktivPlus:
Dat betekent meervoudig gefilterd tankwater en grove veiligheidsfilter 
voor de pomp - eenvoudige bediening van het systeem. Het glanzende 
 resultaat: uitstekende reiniging bij extreme zuinigheid (slechts 2,6 liter 
leidingwater benodigd per wascyclus). 



• Door de nieuwe energieterugwinning ComfortAir:
 - geen zichtbare dampuittreding
 - uitmuntend droogresultaat 
 - tijdbesparing van 30 seconden in vergelijking met 

het vorige model
 - energiebesparing tot 21%*
• Door de geïntegreerde GiO-MODULE:
 - geen ombouwwerkzaamheden
 - minder ruimte benodigd 
 - lagere installatie- en onderhoudskosten
 - nooit meer poleren

• Uw logo op de display van M-iClean U met de optie 
„Private Label“

• Blauw bedieningsconcept voor optimale bedienings-
vriendelijkheid

• Robuuste constructie dankzij duurzame materialen 
– meer roestvrijstaal, minder kunststof, zelfs in de 
doseerleidingen

 M-iClean U  voorlader vaatwasmachines

Voor horecaondernemers met de hoogste eisen: innovatieve premium-
vaatwastechniek voor glazen en servies in een schitterend design.

NIEUW

Met energieterugwinning 

ComfortAir  

en volledig  

geïntegreerde

GiO-MODULE



M-iClean UM+

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 435 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean UM

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean UL

Afmetingen (B x D x H): 600 x 680 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 600 (500) mm
Invoerhoogte: 435 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

M-iClean US

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 315 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

*Alle informatie is als maximale waarde weergegeven en heeft betrekking op de besparingen bij gebruik van ComfortAir energieterugwinning.



Zonder energieterugwinning Met nieuwe energieterugwinning

De afvoerpomp van de M-iClean U is eenvoudig 
van binnen toegankelijk, zo kunnen eventuele 
vreemde voorwerpen snel worden verwijderd 
en het vaatwasproces probleemloos worden 
hervat.

Om de bedrijfszekerheid te verhogen, is ook in 
de M-iClean U consequent roestvrijstaal toege-
past – zoals hier bij de doseerleidingen. 

De glazen display van de M- iClean U geeft 
samen met de signaalgreep in één oogopslag 
alle belangrijke informatie. Met de one-touch 
bediening navigeert u veilig en makkelijk door 
het programma.

Sneller wassen, sneller besparen:
De nieuwe M-iClean U bespaart bij gebruik van de innovatieve 
ComfortAir energieterugwinning – dankzij de nieuw ontworpen 
en vergrote energieterugwintank – maar liefs 30 seconden per 
wascyclus in vergelijking met het vorige model. Snel bespaarde 
tijd en middelen: 21% lagere exploitatiekosten. 

Vaatwasmachine openen zonder damp: Als de deur na de 
wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp 
in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op 
de meubels. En het personeel is meteen blij met het aangena-
me ruimteklimaat – en volop gemotiveerd.

Zo goed als droog: De nieuwe energieterugwinning MEIKO  
ComfortAir laat nu nog meer vochtige damp binnen in de 
machine op de wand condenseren. Zo wordt bij het wassen 
van borden de restvochtigheid met 98% en bij glazen met 75% 
gereduceerd en is het vaatwerk binnen de kortste tijd weer 
inzetbaar. Daarnaast zorgt de volledig in de machine geïn-
tegreerde waterbehandeling in de vorm van een omgekeerd 
osmosesysteem, de MEIKO  GiO-MODULE (optioneel), voor het 
zuiverste waswater en daardoor voor briljante wasresultaten. 
Zonder te poleren!

De nieuwe energieterugwinning MEIKO ComfortAir: groter warmtewisseloppervlak uit roestvrijstaal zorgt voor snellere afkoeling. Vaatwasmachine 
openen zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen 
vochtigheid op de meubels.

M-iClean U met innovatieve  energieterugwinning MEIKO ComfortAir



MEIKO Private Label: het startscherm kan met 
uw eigen logo worden gepersonaliseerd. 
Bovendien kunnen drie verschillende afbeeldin-
gen als screensaver worden opgeslagen. Zoals 
bijvoorbeeld de contactgegevens van uw dealer 
of de servicedienst. 

De compacte afmetingen en de volledig geïn-
tegreerde MEIKO GiO-MODULE reduceren de 
benodigde ruimte en maken een tijdrovende 
voorinstallatie of zelfs ombouw overbodig. Dat 
bespaart tijd en kosten!

Twee in één: de gecombineerde M-iClean U 
was- en naspoelarm met sensorbewaking.

Makkelijk uitneembaar, eenvoudig te reinigen: 
de sensorbewaakte M-iClean U filter. 

De hoogst mogelijke reiniging in elke hoek, hoe 
klein ook, met efficiënt gebruik van middelen. 

Het fijnfilter kunt u zelf heel eenvoudig en snel 
uitnemen en vervangen. Geen hinderlijk wach-
ten op de servicemonteur en vooral geen over-
bodige onderhoudskosten.

MEIKO GiO-MODULE technologie voor demineralisatie van het waswater

MEIKO GiO-MODULE
separaat van de machine of bijvoor-
beeld in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
140 x 550 x 600 mm

MEIKO GiO-MODULE
geïntegreerd in de sokkel
Afmetingen (hoogte):  
naar keuze 120 mm of 150 mm

MEIKO GiO-MODULE
aan de achterkant van de machine 
Afmetingen (diepte):  
90 mm

De MEIKO GiO-MODULE – de MEIKO technologie voor demineralisatie van waswater - is bij de nieuwe 
M-iClean U volledig geïntegreerd (optioneel). Dit omvat de complete omgekeerde osmosemodule alsmede 
het fijnfilter. Het onttrekt bijna alle fijndeeltjes en mineralen en ook bacteriën of virussen aan het water. De 
MEIKO GiO-MODULE zorgt op die manier voor zeer zuiver waswater en dus voor briljante wasresultaten 
zonder dat u hoeft te poleren.

NIEUW!

M-iClean U 

met volledig 

geïntegreerde 

GiO-MODULE



• Meer dan genoeg plaats voor grote en kleine voor-
werpen met een invoerhoogte van 440 mm

• Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuur-
weergave 

• Eenvoudige bediening met automatische 
 programmastart

• Gelijkblijvende, betrouwbare vaatwasresultaten door de 
drukverhogingspomp

• Geen wachttijden of bedrijfsonderbrekingen omdat er 
tijdens de regeneratie van de geïntegreerde wateront-
harding (optie) gewoon kan worden afgewassen

• Spaart uw glazen en vaatwerk door de waspomp met 
soft start

• Robuust voor zwaar industrieel gebruik
• Hoge bedrijfszekerheid door lekwaterdetectie in de 

bodemplaat
• Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrij-

staal
• Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de water-

kwaliteit, met geïntegreerde waterontharding of omge-
keer osmose (GiO-MODULE)

UPster ® H 500

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (met kapbeugel)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 440 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur

Duurzame vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers met 
lange levensduur en hoog bedieningscomfort.

 UPster® H  doorschuifmachine



Makkelijke bediening door beugels rondom
Bewust indrukken resulteert in programmastart. 

Dat is het summum: 440 mm bruikbare invoerhoogte
Geen problemen met euro dienbladen, groot vaatwerk, hoge witbier-
glazen, e.d.

Vast en zeker: de installatie
Comfortabele aansluitset voor water, afvoerwater en stroom:  
de ingebouwde afvoerpomp maakt een on-site afvoerhoogte van 
700 mm mogelijk.

Het waterwisselprogramma (optie)
Met maar één druk op de knop wisselt u het water in de tank om meteen 
daarna met nieuw, schoon water verder af te wassen. Volautomatisch en 
simpel - voor een hygiënisch veilig en optimaal wasresultaat.

Hoge bedrijfszekerheid dankzij automatische lekwatercontrole, optimale 
bescherming van alle inbouwdelen.

Schoon: het meervoudige filteringsysteem AktivPlus
Zorgt in verbinding met de tankzeven voor een meervoudige, optimale 
filtering. Dat betekent langer schoon tankwater en de hoogste hygiëni-
sche reinigingskwaliteit. 

Overzichtelijk: de spoelruimte
Functioneel gevormde, makkelijk uitneembare platte zeven dekken de 
ondergelegen wastank af. 
NIEUW! blauw bedieningsconcept, extra geoptimaliseerde wasarmen.



•  Meer flexibiliteit in de keukenorganisatie dankzij  de 
volledig in de machine geïntegreerde  
GiO-MODULE

•  Tijdbesparingen tot 30 minuten per wasdag*  
(bij circa 120 wascycli per dienst)

•  Snellere terugverdientijd: met het EnergiePuur-pakket 
al na minder dan twee jaar**

• Eenvoudige mens-machine-communicatie door  
 signaalconcept en bedieningspaneel op ooghoogte

•  Verbeterd ruimteklimaat dankzij energieterugwinning 
uit afvoerlucht

•  Geringere lichamelijke belasting op de werkplek en 
betere werkplekwaardering dankzij automatische kap 
en automatische korfherkenning

•  Besparing op extra kosten en tijd dankzij de optionele 
droogtafel

•  Stijg-, naspoel- en doseerleidingen van roestvrijstaal 
staan borg voor duurzaamheid

Premium vaatwastechniek voor horecaondernemers die waarde 
hechten aan intelligente organisatie, ergonomische processen en 
comfortabele bediening.

 M-iClean H  doorschuifmachines met automatische kap



M-iClean HM

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 505 mm 
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur

M-iClean HXL

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 2 x (500 x 500 mm)
Invoerhoogte: 505 mm 
Korfcapaciteit: tot 120 korven per uur

M-iClean HL

Afmetingen, geopend (B x D x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 (650) x 500 mm
Invoerhoogte: 560 mm 
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur

* In vergelijking met een industriële doorschuifmachine zonder automatische kap.

** Gebaseerd op theoretische besparingen op de exploitatiekosten van de M-iClean HL met EnergiePuur-pakket vergeleken met hetzelfde model 
zonder het pakket bij meer dan 100 wascycli per jaar en 330 werkdagen.



01 – blauw bedieningsconcept
02 – flexibel glazen display van veiligheidsglas
03 – designelement met LED-verlichting
04 – warmteopslag
05 – energieterugwinning uit afvoerlucht
06 – gecombineerde was- en naspoelarmen van roestvrijstaal
07 – comfortabele automatische kap
08 – automatische korfherkenning

09 – grote invoerhoogte (5051) / 5602) mm)
10 – inklapbare en uitneembare korfdragers
11 – droogtafel voor actieve droging
12 – doseerleiding van roestvrijstaal
13 – eenvoudige hoogteaanpassing en sokkelopstelling
14 – energieterugwinning uit afvoerwater
15 –  Volledig geïntegreerde GiO-MODULE: geen voorafgaande 

installatie  nodig, fijnfilter aan de zijkant van de machine
1) M-iClean HM / M-iClean HXL
2) M-iClean HL

M-iClean H in detail
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Energieterugwinning MEIKO AirConcept Zelfreiniging na bedrijfseindeStijgleidingen van roestvrijstaal

Energieterugwinning uit afvoerwater

Doseerleidingen van roestvrijstaalDe eenvoudig uitneembare, tweedelige 
korfdrager* maakt optimale toegang voor het 
schoonmaken mogelijk.  *M-iClean HXL

Het blauwe bedieningsconcept: alle blauwe onderdelen kunt u zelf uitnemen, reinigen en weer terugplaatsen. Of alles weer correct is teruggeplaatst, 
bewaakt de M-iClean H volledig automatisch.

Voorkomt onnodige handelingen: de automati-
sche korfherkenning

Flexibel glazen display van hygiënisch veilig-
heidsglas

Droogtafel voor actieve droging met droogzone 
voor turbo-droging van het vaatwerk



FV 130.2

Afmetingen, geopend (B x T x H): 1.030 x 895 x 2.185 mm
Korfmaat: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

FV 250.2

Afmetingen, geopend (B x T x H): 1.490 x 895 x 2.490 mm
Korfmaat:1.310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

DV 270.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.490 (1.600) x 990 (1.100) x 2.510 mm  
(met kapbeugel)
Korfmaat: 1.310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

• Uitstekende wasresultaten bij het laagste water-
verbruik

• De geringste exploitatiekosten met het meervoudige 
filteringsysteem AktivPlus

• Energieterugwinning en verminderde dampafgifte 
voor een beter ruimteklimaat en hogere energie-
besparing

• Briljante wasresultaten met de GiO-MODULE
• Probleemloos reinigen van de gladde binnenwanden
• Waterwisselprogramma – voor een gegarandeerd 

hygiënisch wasresultaat
• Extra hoge invoerhoogtes voor vaatwerk dat anders 

nergens terecht kan

Voor hardnekkig vuil: dynamische waskracht en veel ruimte  
voor groot en volumineus vaatwerk.

 DV / FV  potten- en gereedschappenwasmachines



Invoerhoogte:  
FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm
Extra hoog voor vaatwerk dat anders ner-
gens terecht kan, zoals bijvoorbeeld gastro-
norm-schalen, potten, pannen, keukengerei.

Meervoudig filteringsysteem AktivPlus
Meervoudig gefilterd tankwater en betrouwbare 
vuilafvoer garanderen een uitmuntend wasresul-
taat.

Dubbelwandige machine, extra geïsoleerde 
deur
Extreem laag geluidsniveau en geringe warmte-
straling bevorderen een positief ruimte-/werk-
klimaat.

Stijgleidingen buiten de waskamer
in robuuste roestvrijstaaluitvoering.

MEIKO automatische kap (optioneel)
Openen en sluiten van de kap gebeurt automa-
tisch en ergonomisch - daar wil men niet meer 
van afzien!

Tankafdekzeef
Doelgerichte vuilafvoer in het AktivPlus fijnfilter. 
Bezemeffect: zorgt voor eenvoudige afvoer van 
grof vuil.

Reverserende wasarmen van CrNi-staalbui-
zen. 100 % zekere waskamerafdekking zonder 
lege watervelden in de hoeken. 
Draaiend naspoelsysteem en  naspoelarmen 
van CrNi-staalbuizen geven uitstekende na-
spoelresultaten.

Gemakkelijke beugel rondom
Nieuwe kapgeleiding voor een ergonomische 
bediening, ook bij geopende kap.

Een bijzonder extraatje: voorspoeling geïn-
tegreerd in de tafelinstallatie
Via een knieschakelaar wordt een hydrolift 
uitgedraaid, die een speciale sproeikop direct 
bij het vaatwerk brengt en zo met hoge druk het 
grove vuil perfect verwijdert.



• De hoogste wasprestaties bij maximale reinigings-
kwaliteit en minimaal benodigde ruimte

• Energiebesparende machineconstructie zonder 
afzuiging

• 3 korfcapaciteiten - voor een optimale aanpassing 
aan de eisen in de spoelkeuken

• Intuïtief en eenvoudig te bedienen, reinigen en onder-
houden

• Grote invoerhoogte (508 mm) maakt zelfs het wassen 
van groot vaatwerk mogelijk

• Korte constructie- en opbouwtijd en snelle levering

Krachtige vaatwastechniek met een optimaal evenwicht in verbruiks-
waarden en benodigde ruimte voor middelgrote en grote keukens.

 UPster® K  korventransportmachines



UPster ® K-S 160

Machinelengte zonder droging: 1.300 mm
Machinelengte met droging: 1.900 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 508 mm 
Korfcapaciteit: 80 - 100* - 120 korven per uur

UPster ® K-S 200

Machinelengte zonder droging: 1.550 mm
Machinelengte met droging: 2.150 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95* - 125 - 150 korven per uur

UPster ® K-M 250

Machinelengte zonder droging: 2.050 mm
Machinelengte met droging: 2.650 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 125* - 150 - 190 korven per uur

UPster ® K-M 280

Machinelengte zonder droging: 2.350 mm
Machinelengte met droging: 2.950 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 140* - 180 - 210 korven per uur

* Komt overeen met de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd van 2 minuten.

UPster ® K-L 340

Machinelengte zonder droging: 2.850 mm
Machinelengte met droging: 3.450 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 170* - 210 - 250 korven per uur



• Lagere schoonmaakkosten door het blauwe 
 bedieningsconcept

• De hoogste afwaskracht bij een derde minder  
inzet van middelen en energie*

• Afvoerluchtaansluiting niet nodig dankzij  
M-iQ AirConcept

• Voortreffelijk droogresultaat met de M-iQ AirComfort 
droging

• Ideaal bedieningscomfort met de glazen  
CC-Touch-Display

• GreenEye-Technology® met concrete bedienings-
ondersteuning en waterbesparing

M-iQ B-Serie

Machinelengte: 4.700 – 10.200 mm
Invoerhoogte: 465 mm 
Invoerbreedte: 570 / 750 mm
Plaatcapaciteit**: 1.730 – 8.930 borden per uur

• 30% verbeterde wasprestaties bij een derde minder 
gebruik van materiaal en energie*

• Revolutionair filtersysteem voor optimale reiniging bij 
beduidend minder chemie- en waterverbruik

• Voortreffelijk droogresultaat en hoogste energie-  
efficiëntie met de M-iQ AirComfort droging

• Beste ruimteklimaat dankzij effectieve energieterug-
winning van de professionele vaatwasmachine

• Duidelijke bediening via het hygiënische glazen dis-
play

• Intelligent zelfreinigingsprogramma vereist weinig 
werk

• GreenEye-Technology® met waterbesparing

M-iQ K-Serie

Machinelengte: 2.050 – 4.250 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit**: 95 – 225 korven per uur

Andere uitvoeringen van de M-iQ band- en korventransportmachines op aanvraag
* In vergelijking met vorige modellen.
* Komt overeen met de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd van 2 minuten.

Voor grote bedrijven met de hoogste eisen 
aan reiniging, hygiëne en rendement.

 M-iQ  korventransportmachines

 M-iQ  bandtransportmachines





BioMaster® Highline

Voedselrestenverwerking

BioMaster® Slim BioMaster® Plus



MEIKO GREEN Waste Solutions is een van 
de pioniers op het gebied van de duurzame 
afvalverwerking in professionele keukens. 
Door gebruik van pomp- en vacuümsyste-
men hoeven voedselresten niet langer in 
moeizaam te reinigen tonnen te worden op-
geslagen. In plaats daarvan worden keuken-
afval en etensresten daar waar ze ontstaan 
verwerkt – in de keuken en op de afvoerband 
in de spoelkeuken. Daarna kan men het afval 
gewoon vergeten. Want eenmaal door het 
krachtige snij-apparaat in het invoerstation 

verkleind, belandt de ontstane brei als bio-
massa in een  gesloten systeem. Hier wordt 
het plaatsbesparend, geur- en ongediertevrij 
in een tank opgeslagen. Zonder enige nood-
zaak voor extra koeling. Als de tank vol is, 
wordt hij eenvoudig leeggezogen - en de in-
houd in de bio-installatie energetisch en 
daardoor efficiënt verwerkt. Overigens: in 
veel gevallen kan ook de vetafscheider direct 
worden meegenomen. Voilà, een gesloten 
verwerkingssysteem waarin hygiëne en effi-
ciëntie optimaal zijn gecombineerd.

MEIKO GREEN Waste Solutions

Slimme voedselrestenverwerking

Gerd Kastenmaier, eigenaar en keukenchef van restaurant „Kastenmaiers“, Dresden

"Sneller gaat het niet, schoner gaat het niet. 
Zelden heeft een afvaloplossing mij zo volledig overtuigd"

Restloos overtuigend:
Voedselrestenverwerking met de   
BioMaster® Highline



voor u paraat en kennen elke schone oplossing van  MEIKO 
van binnen en van buiten.

Ons recept voor snelle hulp: snelle reactietijden, korte routes, 
hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen. Via de  MEIKO 
Hotline bereikt u altijd een deskundige gesprekspartner voor 
uw probleem. Het uitgebreide netwerk van  MEIKO partners 
garandeert dat een servicemonteur heel dicht bij u in de 
buurt is. En door de voortdurende beschikbaarheid van een 
groot aantal onderdelen draait uw vaatwasmachine weer 
snel, alsof er niets aan de hand was. Zo wordt een klein op-
onthoud van de vaatwasmachine geen showstopper in uw 
keuken.

Bij MEIKO krijgt u niet alleen uitstekende technologie; wij ge-
ven u ook deskundige ondersteuning, want die heeft u nodig 
om uw onderneming draaiende te houden.
Beloofd!

Prima georganiseerd en snel ter plekke

Hotline Nederland:
Telefoon  088 10 50 000
E-mail  service@meiko.nl

Hotline België:
Telefoon  078 150 279
E-mail  service@meiko-bps.be

Een horecabedrijf kent geen pauze. Als er iets misloopt, moet 
er meteen hulp komen. Want geen enkele klant wil wachten. 
Al helemaal niet op schoon vaatwerk.

Bij technische problemen staan de MEIKO service- experts u 
met klantspecifieke oplossingen bij. Wat er ook fout gaat, 
onze speciaal opgeleide servicemonteurs staan 365 dagen 
per jaar voor u klaar. Ze staan zo goed als overal ter wereld 



Met sterke waskracht en perfect afgestemde chemie gaat 
MEIKO alle vuil te lijf en reinigt bakplaten, schotels, glazen, 
gereedschappen en veel meer hygiënisch en perfect 
schoon.

Voor het beste wasresultaat adviseren wij de MEIKO reini-
gings- en naglansmiddelen van MEIKOLON®. Want zo ge-
bruikt u gegarandeerd bij elke toepassing de juist afgestem-
de en voor de toepassing geteste reinigings- en 
naglansmiddelen voor een perfect resultaat en een onder-
houdsarm bedrijf.

Glas, porselein en keramiek hebben microscopisch kleine 
poriën. Daardoor kunnen ze de geur of smaak van voedsel 
en chemicaliën opnemen. 
Het maakt niet uit voor welk materiaal ze worden gebruikt, 
de reinigingsmiddelen van MEIKOLON® ondersteunen de 
reiniging en droging zacht en efficiënt, zonder daarbij resten 
en geuren achter te laten. 

Krachtig tegen vuil, zacht voor vaatwerk



600.151.01.10.19/NL/ Wijzigingen als gevolg van nieuwe  
ontwikkelingen voorbehouden

Conform de hygiënevoorschriften van DIN SPEC 10534.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG  ·  Englerstr. 3 · D-77652 Offenburg  
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179  
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

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

MEIKO BVBA  ·  Industriepark West 75 · BE-9100 Sint-Niklaas  
Tel. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150 281
www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be


