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Uudet Professional-astianpesukoneet
on tehty vaativaan käyttöön

Laatu
Täydellinen puhdistustulos, nopeat pesu-
ohjelmat ja pitkä käyttöikä - näillä ominai-
suuksilla varustettu astianpesukone lunas-
taa paikkansa ammattikeittiössä. Miele 
valmistaa tuotteensa käyttäen korkealaa-
tuisia materiaaleja, viimeisteltyä työtapaa, 
kehittynyttä teknologiaa ja käytännön- 
läheisiä innovaatioita.

Tehokkuus
Miele Professional -astianpesukoneet on 
tehty vaativaan käyttöön. Kiireisessäkin 
keittiössä ne pesevät puhtaiksi kaikenlai-
set astiat — lasit, kupit, ruokailuastiat ja 
-välineet sekä kulhot ja kattilat — luotetta-
vasti  ja nopeasti uudelleen käytettäviksi.

Taloudellisuus
Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys 
yhdistyvät hyvin toimivassa nykyaikai-
sessa keittiössä. Mielen uudet astian-
pesukoneet liittävät toisiinsa taloudellisen 
tehokkuuden ja luonnonvaroja säästävän 
teknologian esimerkillisellä tavalla.  
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesu- 
koneet pesevät suuren määrän astioita 
moitteettoman puhtaaksi nopeasti ja  
kustannustehokkaasti ja ovat erinomainen 
valinta moniin erilaisiin ammattikeittiöihin.

Uusi Miele Professional -astianpesukonemallisto vastaa sairaaloiden, 
päiväkotien, vanhainkotien, palvelutalojen, koulujen, pitopalveluiden, 
kahviloiden ja ravintoloiden asettamiin haasteisiin astioiden nopeasta 
ja moitteettomasta puhdistuksesta ja korkeasta hygieniasta.
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Uuden astianpesukonemalliston myötä Miele Professional tarjoaa 
kehittyneen teknologian, älykkäitä innovaatioita ja useiden vuosi-
kymmenien kokemuksen kautta kertyneen tietotaidon käyttöösi.

Immer besser
Tunnuslauseemme ”Yhä paremmin” on jo yli sadan vuoden ajan ohjannut toimintaamme. 
Me Mielellä olemme ylpeitä voidessamme tuoda markkinoille huippulaatuisia tuotteita ja 
turvallisia puhdistusmenetelmiä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
• Olemme perheyritys; nyt yrityksen johdossa on jo neljäs sukupolvi
• Mielen toiminnan johtoajatuksena on laatu, innovaatiot ja kestävä kehitys
• Astianpesukoneemme valmistetaan Saksassa omilla tehtaillamme
• Tuotteemme ovat saaneet useita palkintoja innovatiivisuudesta,  

toiminnallisuudesta ja kestävyydestä
• Alhaiset kokonaiskustannukset kestävyyden ja pitkän taloudellisen  

käyttöiän ansiosta
• Nopea palvelu tarvittaessa maan kattavan huoltoliikeverkoston toimesta
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PG 8055 Speed
Nopea puhdasvesijärjestelmäinen suurtalousastianpesukone. 
11 ohjelmaa, lyhin pesuaika 8 minuuttia. Erinomainen puhdistustulos, 
tehokas kiertovesipumppu ja peruskorivarustuksena tasapohjainen 
yläkori O 891, jossa käännettävät kuppitasot ja lautasteline E 810 
sekä tasapohjainen alakori U 890, jossa telineet E 216 lautasia ja   
E 165 ruokailuvälineitä varten. Pesee kerralla 30 hengen yksinkertai-
set ruokailuastiat tai 225 lautasta tunnissa. Sopii mm. toimistoihin, 
taukotiloihin, kouluihin, kahviloihin, palvelutaloihin.  

PG 8056 SpeedPlus
13 ohjelmaa, lyhin pesuaika 5 minuuttia. Erittäin nopea puhdasvesi-
järjestelmäinen suurtalousastianpesukone, jossa on lisäksi yhdistetty 
puhdasvesi-/tankkijärjestelmä. Erinomainen puhdistustulos, tehokas 
kiertovesipumppu ja peruskoreina tasapohjaiset ylälavetti O 855 ja 
alalavetti U 876 erillisiä muovikoreja (koko enintään 500x500 mm) 
tai muita telineitä varten. Kapasiteetti tunnissa jopa 456 lautasta tai 
24 koria. Sopii mm. kahviloihin, pitopalveluihin, kerhotiloihin, ravin-
toloihin, taukotiloihin, kouluihin.

PG 8059 Hygiene
Paras vaihtoehto, kun tarvitaan hygieenistä puhtautta. Neljä lämpö-
desinfioivaa pesuohjelmaa. Soveltuu erinomaisesti sairaaloiden 
vuodeosastoille, päiväkoteihin, vanhainkoteihin ja muihin sellaisiin 
kohteisiin, joissa infektiovaara on kohonnut. Vakiokoreihin mah-
tuu 38 hengen yksinkertaiset ruokailuastiat. Kapasiteetti tunnis-
sa 456 lautasta tai 24 koria. Ohjelmia yhteensä 13, lyhin ohjelma  
5 minuuttia. Puhdasvesijärjestelmän lisäksi myös tässä mallissa  
nopein ohjelma on yhdistelmä puhdasvesi-/tankkitoimintoa.  
Varustettu höyrykondensaattorilla.

Oikea astianpesukone päivittäiseen käyttöön

Miele Professional astianpesukoneet pesevät astiat puhtaiksi nopeasti,  
taloudellisesti ja hygieenisesti. Laajasta mallistosta löytyy juuri oikeanlainen 
astianpesukone mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin.
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Enemmän tilaa
Miele Professional -astianpesukoneisiin mahtuu monenlaisia astioita. 
Koneissa voidaan pestä astioita kahdessa tasossa ja koska yläkori 
ottaa veden koneen takaseinästä, myös yläkoriin mahtuu laakeita 
astioita pestäväksi. Yläkorin korkeutta voi säätää ja sen voi ottaa 
jopa kokonaan pois sillä pesutilan katossa oleva pyörivä suihkuvarsi 
yhdessä altaan pohjassa olevan suihkuvarren kanssa pesee suuret-
kin astiat puhtaiksi. Ilman yläkoria alakorissa voidaan pestä jopa 450 
mm korkeita astioita ja esimerkiksi halkaisijaltaan 330 mm lautasia.

Parasta pesutekniikkaa
Mallit PG 8055, PG 8056 ja PG 8059 ovat puhdasvesijärjestelmäisiä  
suurtalousastianpesukoneita,  joiden  tehokas kiertovesipumppu, 
sihtijärjestelmä ja jokaiseen pesu- ja huuhteluvaiheeseen uutta, puh-
dasta vettä ottava pesutekniikka takaavat erinomaisen pesutuloksen 
ja korkean hygieniatason. Nämä astianpesukoneet ovat aina valmiita 
käyttöön ilman esivalmisteluja, valitaan vain oikeanlainen ohjelma 
astioiden likaisuuden mukaan. Pesu kahdessa tasossa tarjoaa ker-
ralla paljon pesutilaa kaikenlaisille astioille. 

Malleissa PG 8056 ja PG 8059 on lyhyt, yhdistetty tankki- ja puh-
dasvesijärjestelmäinen pesuohjelma, jossa pesuaika jatkuvassa käy-
tössä on vain 5 minuuttia. Tämä soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
kahviastiastojen ja juomalasien pesuun. PG 8059 mallissa on lisäksi 
erityistä hygieniaa vaativiin kohteisiin tarkoitettuja ohjelmia, joissa 
loppuhuuhtelulämpötila on +85°C. Haluttaessa ohjelmia voidaan 
myös kytkeä pois ohjelmavalikosta.

Malleissa PG 8055 ja PG 8059 on vakiona ylä- ja alakorit erilaisten 
astioiden pesuun, mallissa PG 8056 on ylä- ja alalavetit, joilla voi-
daan käyttää kooltaan enintään 500x500 mm koreja. Koneessa on 
pyörivä suihkulapa sekä pesutilan katossa että pohjassa, lisäksi 
yläkorin alapuolella on pyörivä suihkulapa, joka ottaa veden koneen 
takaseinästä. Näin koko yläkori voidaan käyttää astioiden asetteluun. 

Uudet astianpesukoneet, joissa on ainutlaatuinen Mielen puhdasvesi- 
järjestelmä, vastaavat keittiöiden korkeimpiin laatuvaatimuksiin ja  
pesevät astiat nopeasti ja tehokkaasti hygieenisen puhtaiksi.
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Miele Professional -astianpesukoneet on valmistettu Mielen omilla tehtailla 
Saksassa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BH OSAS 18001 ja SA 8000 
standardien mukaisesti.
Kokonaisvaltaisesti toteutetun toiminnallisuuden, hyvän ergonomia, käytön 
helppouden ja tyylikkään muotoilun ansiosta uusille PG 8055-PG 8059  
astianpesukoneille on myönnetty arvotettu kansainvälinen iF Product  
Design Award.

Käyttömukavuutta
Pulveripesuaineen ja nestemäisen huuhteluaineen annostimet on si-
joitettu koneen luukkuun. Myös vedenpehmentimen suolasäiliön täyt-
töaukko on nyt luukussa ergonomisesti entistä paremmalla paikalla. 
Lisävarusteena saatavana on nestemäisen pesuaineen automaattinen  
annostelupumppu DOS Modul G 80 NER.

Selkeä ohjaustaulu
Uusi TouchControl -ohjaus on helppo ja selkeä käyttää. Kolmirivi-
sestä näyttöruudusta näet ohjelman nimen ja sen parametrit, kuten 
lämpötilan ja jäljellä olevan ohjelma-ajan. Pikapainikkeet kolmen 
käytetyimmän ohjelman valintaan, nuolinäppäimet lisätietoja ja -va-
lintoja varten. Yhtenäinen teräspinta on helppo pitää hygieenisen 
puhtaana. Astianpesukoneen ohjaustaulu toimii myös luukun kah-
vana. PG 8059 mallissa on luukun Comfort-lukitus, jonka avulla as-
tianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti muutaman sentti-
metrin raolleen määrättyjen ohjelmien päätyttyä. PG 8059 mallissa 
on myös erillinen luukun avauspainike.

Uudenlainen pesutila
Miele Professional -astianpesukoneiden pesutila on täysin uusittu. 
Yläkorin vedenotto sijaitsee koneen takaseinässä, joten koko ylä-
kori voidaan käyttää astioiden asetteluun. Jos alakorissa halutaan 
pestä todella suuria astioita, voidaan yläkori ottaa pois ja takasei-
nän vedensyöttöaukko sulkeutuu automaattisesti. Katossa ja altaan 
pohjassa olevat suihkulavat huolehtivat puhdistuksesta. Pesualtas-
sa vesirajan alapuolella ei ole likaa kerääviä hitsaussaumoja eivätkä 
lämmitysvastukset ole enää näkyvillä, joten pesuallas pysyy puh-
taana. Kolminkertainen sihtijärjestelmä pitää pesuveden puhtaana.

Astianpesukoneen tulee olla luotettava.
Miele on.
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Ohjelma PG 8055 

Speed

Pesu  

(˚C)¹

Huuhtelu 

(˚C)¹

Aika* 

(min)

PG 8056 

Speed 

Plus

Pesu  

(˚C)¹

Huuhtelu 

(˚C)¹

Aika* 

(min)

PG 8059 

Hygiene

Pesu  

(˚C)²

Huuhtelu 

(˚C)²

Aika* 

(min)

Erittäin 

lyhyt

— — — — • 55 55 5 • 55 55 5

Lyhyt • 55 60 8 • 55 60 8 • 66 85 13

Yleispesu • 55 60 11 • 55 60 11 • 66 85 19

Tehopesu • 65 60 15 • 66 60 18 • 66 85 21

Lasit • 50 50 9 • 50 50 11 • 50 50 11

Olutlasit • 50 kylmä 12 • 50 kylmä 12 • 50 kylmä 12

Hygienia • 60 70 23 • 60 70 25 — — — —

Hygienia 

Plus

— — — — — — — — • 60 83 22

Ruokailu-

välineet

— — — — • 60 55 17 • 60 55 17

Muovit • 50 60 15 • 50 60 16 • 50 60 16

Energian- 

säästö

• 45 50 23 • 45 50 23 • 45 50 23

Elvytys • — — 15 • — — 15 • — — 15

Kylmä • — — 3 • — — 3 • — — 3

Tyhjennys • — — 1 • — — 1 • — — 1

* Sähköliitäntä 3N AC 400 V, 50 Hz, lämminvesi 65˚C

¹ Lämpötila säädettävissä 1˚C-välein välillä 30-70˚C ja pitoaika 1 min välein välillä 0-10 min

² Lämpötila säädettävissä 1˚C-välein välillä 30-85˚C ja pitoaika 1 min välein välillä 0-10 min
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Tuotetiedot ja ominaisuudet
PG 8055, PG 8056 ja PG 8059

Malli PG 8055 Speed PG 8056 SpeedPlus PG 8059 Hygiene

Kapasiteetti

Täyttömäärä (lautasta/koria/h) 225/15 456/24 456/24

Lyhin pesuaika min* 8 5 5

Rakenne

Vapaasti seisova, kannellinen • • •

Vakioväri valkoinen • • •

Ohjaustaulu

CleanSteel-terästä • • •

Muotoilu / Helppokäyttöisyys

Vino käyttöpaneeli painokytkimin • • •

Ajastettava käynnistys 1 min - 24 h • • •

Luukussa yhdistelmäannostin jauhemaiselle pesuaineelle  

ja nestemäiselle huuhteluaineelle

• • •

DOS Modul G 80 NER nestemäisen pesuaineen automaattiannostin Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

EasyOpen-luukunavaus • • —

AutoOpen — — •

AutoClose — — •

Vedenpehmennin, käytönmukainen suolankulutus • • •

Äänen tehotaso dB(A) re 1pW 59 59 57

Pesuohjelmat

Ohjelmien lukumäärä 11 13 13

Pesu-/huuhtelulämpötilat 30-70˚C 30-70˚C 30-85˚C

Lämpötilan pitoajat säädettävissä 0-10 min • • •

Korivarustus

Koneen vakiokorit tasapohjainen yläkori O 

891, jossa käännettävät 

kuppitasot ja lautasteline 

E 810 sekä tasapohjai-

nen alakori U 890, jossa 

telineet E 216 lautasia ja  

E 165 ruokailuvälineitä 

varten

ylälavetti O 885 ja  

alalavetti U 876

tasapohjainen yläkori O 

891, jossa käännettävät 

kuppitasot ja lautasteline 

E 810 sekä tasapohjai-

nen alakori U 890, jossa 

telineet E 816 lautasia ja  

E 165 ruokailuvälineitä 

varten

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä WPS • • •

Toimintojen näyttö ruudulla • • •

Yhdenmukainen konedirektiivin 2006/42/EY kanssa • • •

Varustettu höyrykondensaattorilla — — •

Liitäntätiedot

Sähköliitäntä** 3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz 3N AC 400V 50 Hz

Kokonaisliitäntäteho kW / Sulake 8,9 / 3 x 16 A 8,9 / 3 x 16 A 8,9 / 3 x 16 A

Lämmitysteho kW 8,5 8,5 8,5

Vedenottoliitäntä kylmä- tai lämminvesilii-

täntä enintään 65°C, 1 x 

paineletku DN10, pituus 

n. 1,7 m, 3/4” kierreliitin, 

takaisinvirtaussuojaus

kylmä- ja lämminvesilii-

tännät, kylmä enintään 

20°C, lämmin enintään 

65°C, 2 x paineletkut 

DN10, pituus n. 1,7 m, 

3/4” kierreliittimet, 

takaisinvirtaussuojaus

kylmä- ja lämminvesilii-

tännät, kylmä enintään 

20°C, lämmin enintään 

65°C, 3 x paineletkut 

DN10, pituus n. 1,7 m, 

3/4” kierreliittimet, 

takaisinvirtaussuojaus

Poistopumppu, poistovesiliitäntä DN 22 • • •

Mitat / Paino

Ulkomitat, mm, korkeus (ilman kansilevyä) x leveys x syvyys 835 (820) / 600 / 580                                                 835 (820) / 600 / 580                                                 835 (820) / 600 / 600                                                

Nettopaino (kg) 70 70 72,5

• = vakiona, — = ei saatavana

*kun liitetty lämpimään veteen +65˚C ja sähköliitäntä 3N AC 400V 50 Hz,  **muutettavissa Miele-huoltoliikkeen toimesta 230V 50 Hz
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U 505 yleiskori muovia
- kattiloille, vadeille yms.
- sisäkorkeus 110-160 mm
- K 195, L 500, S 500 mm

U 313/2 tarjotinkori muovia
- muovikorissa kiinteä teline 10 tarjottimelle mitoitukseltaan  
  GN 1/1 tai kooltaan enintään 530 x 275 mm 
- tukien väli 24 mm
- tukien korkeus 160 mm
- K 179, L 530, S 498 mm
- kiinteästi asennetut liukujalat

U 503 tasapohjainen muovikori
- ruokailuvälineille,  erilaisille astioille yms.
- K 109, L 500, S 500 mm

U 502 muovikori pidikkein
- lautasille, kulhoille yms.
- tukien välejä  6/9, välien leveys 70/45 mm
- K 109, L 500, S 500 mm

O 885 ylälavetti
- ruostumatonta terästä
- koreille 500 x 500 mm
- täyttökorkeus enintään 130 mm
- K 119, L 530, S 516 mm

U 876 alalavetti
- ruostumatonta terästä
- koreille 500 x 500 mm ja erilaisille telineille
- täyttökorkeus enintään 230 mm, kun yläkori on paikallaan
- K 50, L 535, S 500 mm

Koreja, telineitä ja muita lisävarusteita
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DOS Modul G 80 NER nestemäisen  
pesuaineen automaattiannostin

SW 40-60/80R avojalusta
- ruostumatonta terästä
- K 380, L 600, S 600 mm 

E 205 lasiteline alakoriin 
- muovitettua teräslankaa ja verkkoa
- laseille Ø 65 mm 
- kannatinväli 103 mm
- kannatinkorkeus 221 mm
- K 221, L 243, S 494 mm

E 9 tappipohjainen teline alakoriin
- muovitettua teräslankaa
- kulhoille, vadeille, vuoille 
- tappien väli 45 mm
- tappien korkeus 105 mm
- K 115, L 225, S 416 mm

O 899 tasapohjainen yläkori
- muovitettua teräslankaa
- sisäänrakennettu suihkuvarsi, liitäntä  
  takaajohdetulle vedenotolle
- korkeus säädettävissä kahteen eri asen- 
  toon 50 mm välein
- täyttökorkeus enintään 200 mm
- K 190, L 518, S 486 mm 

U 506 lautaskori alas
- muovitettua teräslankaa
- 8 välikköä
- riviväli 54 mm
- K 92, L 500, S 500 mm

E 166 painoverkko alakoriin
- muovitettua teräsverkkoa
- K 1, L 460, S 460 mm

U 525 lasikori alas
- muovitettua teräslankaa
- 5 välikköä, Ø 80 mm laseille
- K 184, L 500, S 500 mm
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