Profesjonalna technologia zmywania

System mycia butelek MEIKO
Mycie butelek w MEIKO M-iClean UM i UM+

Czysty wybór

System mycia butelek MEIKO
My, profesjonaliści, wiemy, że naczynia wielokrotnego użytku są
naszą przyszłością.
Dlatego niemal w każdej branży coraz częściej stosowane są butelki
wielorazowego użytku. To zrównoważone rozwiązanie jest korzystne
zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.
Szklane ale też plastikowe butelki mogą być ponownie wykorzystywane i poddawane wielu cyklom mycia. Pozwala to chronić cenne
zasoby i w aktywny sposób przyczyniać się do ochrony klimatu.
A co najważniejsze, dzięki technologii zmywania MEIKO stosowanie
naczyń wielokrotnego użytku jest niezwykle łatwe.
Opatentowany, „inteligentny” kosz do butelek z adapterem to łatwe
i ekonomiczne rozwiązanie. Polecany jest do wszystkich najczęściej
używanych wielkości i kształtów butelek.

Przegląd korzyści:
-C
 zyste butelki zapewniające bezpieczeństwo higieniczne
(zgodnie z wymaganiami normy DIN 10511)
-Z
 nacznie mniejsza liczba wymaganego personelu
i oszczędność czasu w porównaniu z ręcznym myciem
butelek
-M
 ożliwość doposażenia wszystkich modeli MEIKO
M-iClean UM/UM+
-Ł
 atwa zmiana kosza do mycia butelek na standardowy
kosz do mycia i na odwrót w kilka sekund
-D
 o szklanych i plastikowych butelek o średnicy do
114 mm i maksymalnej wysokości
245 mm (M-iClean UM) lub
370 mm (M-iClean UM+).
Otwór butelki musi mieć średnicę w zakresie 18-80 mm.

Do wszystkich powszechnie stosowanych wielkości
i kształtów butelek
Czyste rozwiązanie MEIKO:
Dzięki systemowi adaptacyjnemu nasze maszyny
M-iClean UM/UM+ można błyskawicznie przekształcić
w zmywarki do mycia butelek wielorazowego użytku.
Pojemność do 16 butelek umożliwia ich szybkie mycie
i szybkie ponowne zastosowanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one wykonane ze szkła czy z plastiku.
To profesjonalne rozwiązanie higienicznego mycia
butelek wielorazowego użytku jest doskonałym wyborem do barów, hoteli, restauracji, kantyn pracowniczych ale też laboratoriów lub szpitali.

Do wszystkich modeli MEIKO M-iClean UM i UM+.
Wydajność do 640 butelek na godzinę.

Zrównoważone i
ekonomiczne rozwiązanie
Wystarczy zastąpić dolne ramię myjące dołączonym adapterem, aby przekształcić model M-iClean UM/UM+ w zmywarkę do butelek. W nowo opracowanym systemie mycia
z całkowicie niezależnymi kanałami najpierw doprowadzana
jest woda myjąca, a następnie osobnymi kanałami doprowadzana jest woda do płukania końcowego. Woda wtryskiwana jest bezpośrednio do butelek przez specjalne dysze.
Gwarantuje to maksymalną siłę strumienia wewnątrz butelki,
co zapewnia jej higieniczną czystość.

Wersje
Kosz na butelki bez adaptera
Z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Dysze z tworzywa sztucznego z wkładami ze stali nierdzewnej
Maks. wielkość butelki 355-370 mm (M-iClean UM+),
w zależności od otworu w butelce
Wewn. średnica szyjki butelki: 18-80 mm
Maks. średnica butelki 114 mm

Kosz na butelki z adapterem
Z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Dysze z tworzywa sztucznego z wkładami ze stali nierdzewnej
Maks. wielkość butelki 355-370 mm (M-iClean UM+),
w zależności od otworu w butelce
Wewn. średnica szyjki butelki: 18-80 mm
Maks. średnica butelki 114 mm

Element centrujący butelki
Zalecany w celu uzyskania optymalnych rezultatów mycia dla bardzo wąskich butelek,
z tworzywa sztucznego, na 16 butelek
Maks. średnica butelki 100 mm

Kompatybilne maszyny:

M-iClean UM

W celu zapewnienia zrównoważonego i
skutecznego mycia oraz doskonałej higieny
firma MEIKO zaleca stosowanie produktów
do czyszczenia i higieny MEIKO ACTIVE.

M-iClean UM+

Wydajność mycia:
do 640 butelek na godzinę

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7, Jelonek · 62-002 Suchy Las, Polska
Tel. +48 61 2226096 · Faks +48 61 2226099
info@meiko.com.pl · www.meiko.pl
Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · Faks +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com
650.120.01.05.21/PL/
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone

