
M-iClean H

Vítejte v ráji mytí

Profesionální technika mytí



M-iClean H

Ergonomie jako ještě  
nikdy

Účinnost, šetření zdrojů a perfektní výsledky mytí – to se dnes 
může od profesionálního stroje očekávat.  
Ale u MEIKO k tomu existuje rozhodující přidaná hodnota: opti-
mální ergonomie. Novou MEIKO lze snadněji a rychleji obsluho-
vat. Podporuje přirozené průběhy pohybů člověka a zvyšuje mo-
tivaci personálu – a zvyšuje výkon. MEIKO dělá mycí techniku, 
která dodává kolem dokola čisté výsledky: pro člověka, životní 
prostředí a controlling. 

Jedinečný: ergonomický koncept MEIKO

Nová kapotová myčka nádobí M-iClean H: Tak ergonomické 
a účinné mytí ještě nikdy nebylo. Neobyčejná: Obsluha kapoty 
otevírá novou kapitolu po stránce pracovního komfortu. Nová 
snadnost mytí. Kapota se otevírá a zavírá jemným klepnutím. 
Tlumené vedení jede bezhlučně a jako samo do sebe nahoru a 
dolů. Bez námahy, zcela přirozeně.  
Jednodušší, mnohem pohodlnější nakládání a vykládání a er-
gonomický koncept obsluhy M-iClean H přitom šetří nejen záda 
a svalstvo personálu, nýbrž i časové konto. V rámci rozsáhlého 
testování v poli nám zákazníci potvrdili časovou úsporu cca 
30 minut za každý den mytí (při cca 120 mytích za směnu).

Zvláště ergonomický: flexibilní displej

Displej M-iClean H je umístěný přesně tam, kde se používá – 
přímo ve výšce očí. Žádné shýbání, žádné vykloubení, žádné 
obtížné chození dokola. Lze jej na stroj namontovat vpravo nebo 
vlevo – nebo individuálně v pracovní oblasti.

Všechno teče

Přizpůsobené pracovní výšky, flexibilní ovládací prvky, intuitivní a 
snadná obslužnost – ergonomický koncept MEIKO realizuje vizi: 
mytí bez úsilí a námahy s maximální hospodárností. 



Ergonomie šetří čas a náklady:
- výrazné zkrácení dob mytí  
- značně rychlejší doby schnutí
- rychlejší opakované použití nádobí   
- nižší personální a provozní náklady 
- omezení pracovních výpadků   
- snadnější a ergonomické průběhy pohybů   
- optimální hodnocení pracoviště 

M-iClean H: Zázrak obsluhy je  
rovněž hospodářský zázrak.



M-iClean H

Přináší vše pod jednou kapotou

Snadnější práce, zkrácené doby mytí, lepší klima v 
místnosti a optimální výsledky mytí a sušení:  
M-iClean H přináší vše pod jedním poklopem. Možný 
je tento výkon díky inovativnímu ergonomickému kon-
ceptu s revoluční technikou kapoty – MEIKO vyvinula 
kapotovou myčku nádobí zcela nově: Zde se zcela 
harmonicky spojují myčka nádobí a řídicí technika. 
Vězí v tom 90 let inženýrského umění a kompetence 
ve stavbě strojů společnosti MEIKO. Náš tip:  
Zapomeňte na vše, co jste si dosud o technice kapoty 
mysleli nebo slyšeli. M-iClean H je nový technologický 
začátek v nejlepší kvalitě MEIKO. 

Trvalý výkon: 1,2 mil. cyklů mytí v testu

M-iClean H nabízí ergonomii ve špičkové kvalitě:  
1,2 mil. cyklů mytí ve vývojovém testu působivě do-
kazuje bezpečnost funkce, praktičnost a hodnotovou 
stálost M-iClean H. To odpovídá životnosti více než 
20 let. A protože jsme o naší technice přesvědčení, 
dáváme na automatiku kapoty záruku 60 měsíců. 
Bezpečná investice pro vás.



Nejdůležitější charakteristiky M-iClean H na 
jeden pohled:
- revoluční automatika kapoty 
- automatické rozpoznávání košů 
- flexibilní displej ve výšce očí a koncept signalizace  
- rekuperace tepla odpadní vody 
- ergonomické rukojeti 
- sušicí stůl 
- flexibilní pracovní výška (přestavitelné nohy)

K dostání ve 4 speciálních výhodných balíčcích – 
s neporazitelným poměrem ceny a výkonu.

Bezpečná hra: naše záruka
MEIKO nabízí bezpečnost funkce a investice:  
60 měsíců záruka na všechny elektrické a mechanické 
součásti automatiky kapoty. 



M-iClean H

Čtyři výhodné balíčky





M-iClean H

Balíček ErgonomieKomfort

Balíček  
ErgonomieKomfort  
za výhodnou cenu:

- Automatické 
 rozpoznávání košů

- Komfort sušení 
  se sušicím stolem



Užitek pro vás:

 + citelně příjemnější práce

 + méně výpadků personálu kvůli 

bolestem zad/ramen

 + možné vysoké úspory

Velké plus pro zdraví a peněženku

Záda. Paže. Koleno. Práce v umývárně má mnoho 
„míst účinku“. Odpovědné jsou za to nepříznivé prů-
běhy pohybů, časté shýbání nebo zvláště zatěžující 
práce nad výškou ramen. M-iClean H je stroj,  
který je zde pro lidi. Citelně usnadňuje práci a váš 
mycí tým je zcela v živlu – říká i nezávislé hodnocení 
pracoviště. Faktor dobrého pocitu na pracovišti je 
jím zcela objektivně měřitelný: základem je zákon o 
bezpečnosti práce v Německu. Na tom měřené jsou 

hodnoty pracovních podmínek pro M-iClean H veskr-
ze špička.  
Navíc: Ergonomie šetří peníze. Zákazníci nám po-
tvrzují úspory několika tisíc Eur ročně – tolik ergono-
mie a účinnosti ještě nikdy nebylo. 



M-iClean H

Balíček EnergiePur

Balíček EnergiePur  
za výhodnou cenu:

- rekuperace tepla  
odpadní vody

- účinné zadržování tepla



Úspora až 21 % – o 100 % šťastnější

Kapotová myčka nádobí M-iClean H dosahuje díky 
nejvyšší energetické účinnosti nového rozměru renta-
bility: Ušetříte až 21 % energie a citelně snížíte pro-
vozní náklady. Nová rekuperace tepla odpadní vody z 
nerezové oceli zajišťuje v paketu se zadržováním tepla 
optimální využití energie. 

Při vytížení 125 košů za den a 330 dnech provozu 
za rok se zaplatí M-iClean H s rekuperací tepla od-
padní vody a zadržováním tepla již po 1,8 roku. 
M-iClean H: svazek energie pro trvalý výkon. 

Užitek pro vás:

 + úspora energie až 21 %

 + snížené provozní náklady

 + amortizace po 1,8 roce



M-iClean H

Balíček WohlfühlKlima

Balíček WohlfühlKlima  
za výhodnou cenu:

- odsávání par 
  se samočištěním

- rekuperace tepla



Odpařit – ale pronto  

Stále ještě panuje v mnoha oblastech mytí vysoká 
vlhkost vzduchu: MEIKO dává páru správně do po-
hybu. S MEIKO zdoláte hlavní příčinu pro problémy s 
hygienou a ztráty třením: V mnoha kuchyních způso-
buje špatné klima v místnosti ošklivé pracovní klima. 
Obráceně: Čím lepší klima v místnosti, tím zdravější 
provozní klima. Pára a teplo v oblasti mytí jsou nejen 
extrémně zatěžující a nepříjemné pro personál, nýbrž i 
nejčastější příčinou tvorby plísně. Nyní je s tím konec: 
Klimatický balíček M-iClean H vykoná veškerou práci 
pro optimální hygienu, čistotu a lepší klima v místnosti.

Užitek pro vás:

 + až o 80 % menší odevzdávání páry

 + citelně lepší klima v místnosti

 + větší hygienická bezpečnost

 + úspora energie až 18 %



M-iClean H

Balíček GlanzWunder

Balíček GlanzWunder  
za výhodnou cenu:

- Integrovaný GiO-MODUL

- Nový sušicí stůl  
s větracím ventilátorem



Vše leskle bezpečné

Čisté nádobí a suché sklenice jsou vaší vizitkou – ab-
solutní nezbytností. Přejděte na „Leskle bezpečné“ s 
balíčkem pro lesk M-iClean H. 
Tím si zajistíte perfektní výsledky mytí – nejvyšší lesk 
a čistota se stanou standardem. Při tom platí: Ruční 
dosoušení bylo včera.  
Rozbití skla téměř cizí slovo. Neboť jemné a rychlé 
sušení na vzduchem profukovaném sušicím stole 
činí skutečně čistý stůl – žádné kapky, žádné okraje, 
žádné šmouhy. A protože proudění vzduchu skle-
nice navíc příjemně ochladí, jde plnění a vyklízení 
bleskurychle od ruky.  
Perfektní systém. A skvělá premiéra: 
M-iClean H je první kapotová myčka nádobí od 
MEIKO s aktivním sušením. Vynalézavost MEIKO to 
umožňuje.

Užitek pro vás:

 + nejlepší výsledek mytí a sušení

 + cenná úspora času: 

 žádné ruční dodatečné leštění 

 rychlé plnění a vyklízení

 + rychlé vychladnutí sklenic a nádobí

 + málo prasknutí skla



A co říkají profesionálové?

Nejlepší test v praktickém testu. Ve fázi vývoje běžel prototyp M-iClean H již  
1,2 mil. cyklů mytí – to odpovídá životnosti přibližně 20 let. A nyní se profesioná-
lové shodují: Vystavili jsme ve zcela různých oblastech mytí restaurací, provozů, 
kantýn a kasin M-iClean H zkoušce. Chtěli jsme vidět: Jak se nováček osvědčí v 
každodenním tvrdém použití? 
Stáhneme u MEIKO ústa zklamáním nebo budeme žasnout – s otevřenými ústy? 
Podívejte se sami.



„Záříme víc  
než kdy jindy!“
Stefanie Kind, jednatelka & Steffen Kind, vedoucí restaurace  
Dialekt, Merdingen



„Vznikají nové  
volné kapacity.“
Uwe Beyer, vedoucí kuchař Haus Hainstein, Eisenach



„Již nikdy 
ji nedám!“
Mario Provenzano, restaurace The Grill v kasinu, Baden-Baden
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Kvalita značky – made by MEIKO
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M-iClean H:

Nejdůležitější  
charakteristiky

01 -  modrý koncept obsluhy

02 -  flexibilní dotykový displej z  
bezpečnostního skla

03 -  designový prvek s osvětlením LED

04 -  zadržování tepla

05 -  rekuperace tepla odpadního vzduchu

06 -  kombinovaná mycí a oplachovací  
ramena z nerezové oceli

07 -  komfortní automatika kapoty

08 -  automatické rozpoznávání košů

09 -  velká průjezdná výška (5051) / 5602) mm)

10 -  sklopný a odnímatelný nosič košů

11 -  sušicí stůl pro aktivní sušení

12 -  dávkovací vedení z nerezové oceli

13 -  jednoduché přizpůsobení výšky a  
ustavení podstavce

14 -  rekuperace tepla odpadní vody

1) M-iClean HM
2) M-iClean HL





Technické údaje
Kapotová 

myčka nádobí  
M-iClean HM

Kapotová 
myčka nádobí  

M-iClean HM s PW

Kapotová 
myčka nádobí  
M-iClean HL

Nahřívání nádrže kW 4,0 4,0

Nahřívání bojleru* kW
 Jištění 16 A
 Jištění 20 A
 Jištění 25 A
 Jištění 32 A

 
  6,0 
  8,0 
  9,0 
11,0

 
 –  

  8,0 
  – 

11,0

 
  – 

  8,0 
  – 

11,0

Výkon čerpadla kW 0,75 1,5 1,5

Celková připojovací hodnota* kW
 Jištění 16 A
 Jištění 20 A
 Jištění 25 A
 Jištění 32 A

  
  7,1 
  9,1 
14,1 
16,1

 
–

  9,8 
– 

16,8

–
  9,8
–
16,8

Spotřeba vody na koš l 2,4 3,0

Objem nádrže l 22 22

Výška zásuvky mm 505 560

Rozměr koše mm 500 x 500 500 x 500 
až 650 x 500

Doba průběhu programu nádobí sek. 60/90/210 60/90/210

Teoretický košový výkon za hod. 60/40/17 60/40/17

Doba průběhu programu sklenice sek. 90/120/120 90/120/120

Teoretický košový výkon za hod. 40/30/30 40/30/30

* Přívodní teplota vody u AirConcept max. 20 °C  
U přípojky na studenou vodu a/nebo krátkých časů na výměnu koše se mohou zvýšit doby průběhu k dosažení hygienických teplot pro čistý oplach.
V programu výměny vody se prodlužují doby průběhu programu.
Pro dimenzování zavzdušnění a odvětrání myčky je nutno dodržovat VDI 2052.

Elektroinstalace:
Elektrická přípojka: střídavý trojfázový proud 3 NPE, 400 V, 50 Hz.

Instalace vody:
Stroje mohou být připojeny bez vřazení bezpečnostních armatur na 
vodovodní síť s čerstvou vodou. Minimální hydraulický tlak 0,6 bar, 
maximální tlak 5 bar. Přípojku čisté vody je třeba provést podle míst-
ně platných předpisů (Německo např. DIN 1988/EN 1717). Odtoková 
hadice DN 22. Odtok vestavěný ve stěně výška max. 700 mm. 
Délka přípojných vedení cca 1,8 m od stroje. 

GiO MODULU:
Přípojka studené vody (max. 35 °C), minimální hydraulický tlak  
1 bar, maximální tlak 5 bar. Směrná hodnota neupravené vody 
< 1000 µS/cm. Celková tvrdost vody max. 28 °dH. Přípojná sada: 
Pancéřovaná hadice 1 m, uzavírací ventil, zmenšovač tlaku, filtr 
10 μm s aktivním uhlím, pancéřovaná hadice 2 m ke stroji. 
Odtoková sada: Hadice pro odtok koncentrátu cca 2 m, odtokové 
potrubí včetně odpojení od sítě. Volný odtok typ AA dle EN 1717.
Vedení permeátu a elektrické vedení mezi strojem a samostatně 
přistaveným GiO MODULU cca 3 m. Při použití GiO MODULU je 
pro provoz v souladu s DIN nutné odpojit čerstvou vodu od sítě dle 
EN 1717 (volitelně).
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH cca 0,18 mmol/l CaCO3 )
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Podle hygienických požadavků normy DIN SPEC 10534.

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

Vyhrazeno právo na změny v důsledku dalšího vývoje


