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Tegenwoordig zijn bakkers en banketbakkers onmisbaar 
voor de catering en de horeca. Het aanbod is gevarieerd en 
bestaat onder andere uit brood, sandwiches en snacks. Het 
vaatwerk en gereedschap dat wordt gebruikt om het te 
maken, is net zo divers als het product zelf. Van koffiekop 
tot bakplaat, van een paar kruimels tot aangebakken 
stukjes deeg, het hoort er allemaal bij. 
De vaatwasmachine moet redelijk veel vaat verwerken en 
tegelijkertijd zorgen voor een hoog niveau van hygiëne, 
zodat hij zo snel mogelijk opnieuw kan worden gebruikt. 
Of het nu gaat om een kleine of een grote bakkerij, MEIKO 
heeft voor elke wastaak een oplossing. Ons recept is 
eenvoudig: robuuste, slimme technologie beschikbaar in 
vele formaten en optimaal aangepast aan de vele uitdagin-
gen van de bakkerijbranche. We beloven u dat MEIKO zelfs 
uw vuilste vaat zal reinigen. 

Veel ruimte voor vaatwerk: groot of klein, volumineus 
of breekbaar

Zeg maar dag tegen het schrobben met de hand! MEIKO 
heeft de juiste machine voor elke toepassing. Van borden 
en schotels, champagne- of bierglazen, dienbladen, presen-
tatiedienbladen, kratten en bakplaten tot grote standaard-
containers gebruikt door restaurants - alles past in een 
MEIKO en is binnen een mum van tijd weer als nieuw. 
 
Robuust en duurzaam

Met een MEIKO vaatwasmachine weet u wat u kunt ver-
wachten. MEIKO vaatwasmachines combineren gebruiks-
vriendelijkheid en duurzaamheid met uitstekende hygiëne 
en zuinigheid. En dat is precies waarom een MEIKO zo 
geschikt is voor dagelijks gebruik.

Of het nu gaat om keukenmaterialen of  
productieapparatuur: MEIKO technologie  
zorgt ervoor dat alles perfect schoon is

Meer informatie over dit onderwerp 
vindt u online:
www.meiko.nl/bakkerijen



Geen grenzen – Non-stop 
afwassen
Grote korven en kratten – er is 
altijd genoeg af te wassen in 
een bakkerij. De M-iQ  Unlimited 
krattenwasmachine is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan 
de behoeften van bakkerijen 
en reinigt grondig alles wat de 
bakker erin stopt.

Vermindert de werkdruk voor werknemers

De eenvoudige, duidelijke bediening zorgt ervoor dat het 
gebruiken van de vaatwasmachine kinderspel is voor elke 
werknemer. Bovendien zorgt de MEIKO machine voor een 
efficiënte inzet van personeel dankzij de ultrakorte program-
maduur en handige extra's, zoals de zelfreinigingsfunctie.

Bespaart energie en kosten!

Afwassen met MEIKO is snel, efficiënt en kostenbesparend. 
Dit komt onder andere door de korte wascycli, het lage 
verbruik van water, chemie en energie, evenals de efficiënte 
technologie voor energieterugwinning in MEIKO vaatwas-
machines.

Betrouwbare reiniging

De zeer sterke waskracht en perfect afgestemde chemie 
van de MEIKO machine pakt al het vuil aan en reinigt 
bakplaten, gereedschap, schalen, glazen en borden op 
hygiënische wijze en zonder ook maar een vlekje achter te 
laten. MEIKO machines voldoen aan de eisen van alle 
belangrijke normen voor voedselhygiëne en consumenten-
bescherming.

Waterkracht aan de binnenkant, droog aan de  
buitenkant

Water en vers gebakken producten zijn een slechte combi-
natie. Speciale bodempanelen en een intelligent ontwerp 
zorgen ervoor dat afwaswater en damp veilig in de machine 
blijven. En dankzij de optionele, geïntegreerde energieterug-
winfunctie blijft de omgevingslucht droog en koel. Dit 
beschermt uw vers gebakken producten en maakt uw 
personeel in de spoelkeuken heel blij.

Geen eindeloos verhaal: gewoon brandschone 
herbruikbare kopjes

Herbruikbare kopjes zijn een zegen voor het milieu, maar 
een heuse uitdaging voor bakkerijen. Of ze nu van plastic, 
keramiek of gerecyclede materialen zijn, de krachtige 
vaatwastechniek van de MEIKO zorgt ervoor dat elk 
herbruikbaar kopje perfect schoon wordt, zowel hygiënisch 
als visueel, en binnen een mum van tijd weer droog en 
gereed voor gebruik is.

NIEUW !
M-iQ Unlimited



Gereedschappenwasmachine 
DV 270.2

Ambacht

Bakken met hart en ziel –  
afwassen met kracht en intelligentie

Grote dienbladen, kleine ruimtes: volumineus 
vaatwerk of grote borden – hygiëne is overal in 
de bakkerij belangrijk. MEIKO zorgt voor opti-
male hygiëne in kleine ruimtes. De vaatwasma-
chines voor bakkerijen zijn snel en geschikt 

voor verschillende soorten vaatwerk. Bakpla-
ten, roergereedschap, kommen, kleverige 
deegresten en gebogen bakvormen, een ge-
reedschappenwasmachine van MEIKO kan dit 
allemaal afwassen in een handomdraai!



M-iQ Unlimited

MEIKO vaatwasmachines  
voor bakkerijen

DV 270.2 FV 130.2 FV 250.2



Grootschalige productie 

MEIKO zorgt voor hygiëne 
op grote schaal

Korventransportmachine  
M-iQ Unlimited

Naarmate de productie stijgt, neemt ook de 
hoeveelheid afwas toe in de spoelkeuken. Of 
het nu gaat om schalen of gereedschap, krat-
ten of bakpannen, dienbladen of transportkor-
ven, hardnekkig vuil op productieapparatuur 
en groot vaatwerk kan snel worden gereinigd 
met een MEIKO vaatwasmachine en zijn net zo 
snel weer droog, zodat ze meteen opnieuw 

kunnen worden gebruikt. Dit betekent: geen 
lange wachttijden meer en geen extra appara-
tuur benodigd. We vinden het heel belangrijk 
om bij alles wat we doen optimaal gebruik te 
maken van grondstoffen, daarom gebruikt de 
vaatwastechnologie van MEIKO minimale hoe-
veelheden energie en water, zonder dat hierbij 
de reinigingsprestaties worden beïnvloed.



MEIKO vaatwasmachines  
voor grootschalige productie

DV 270.2 M-iQ UnlimitedFV 250.2 M-iQ B



Winkels 

Perfect voor winkels – lange gebruiksduur  
en eenvoudige bediening met MEIKO

Doorschuifmachine M-iClean H

Of het nu koffie 'to go' is, snacks tijdens pau-
zes of taarten op zondag – met openingsuren 
van 12 uur per dag, 7 dagen per week, is het 
afwasvolume in de bakkerijbranche enorm 
hoog. Het voortdurend groeiende assortiment 
van bakkerijspeciaalzaken bestaat allang niet 
meer alleen uit brood, ze bieden tegenwoordig 
ook tussendoortjes aan voor grote en kleine 

eters. Wanneer de winkel vol staat, zijn glazen, 
schalen, dozen en dienbladen constant in ge-
bruik. Geen lange wachttijden. Dit is waarom 
robuuste vaatwasmachines die snel werken, 
grote ladingen aan kunnen en nooit stilstaan, 
cruciaal zijn. En dat is precies wat de vaatwas-
technologie van MEIKO doet.



UPster ® H M-iClean HM-iClean UUPster ® U

MEIKO vaatwasmachines  
voor bakkerswinkels



UPster ® U 500 G

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

UPster ® U 500

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

UPster ® U  Voorladers

• Langere levensduur van uw vaatwerk 
door soft start

• Eenvoudig te gebruiken  
en onderhouden

 

• Economisch en duurzaam afwassen dankzij 
lage verbruikswaarden

• Perfecte resultaten zonder  
poleren

Uw voordelen

geschikt voor
Dienbladen



M-iClean UM+

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

M-iClean UM

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

M-iClean UL

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

M-iClean U  Voorladers

• Robuust en storingsvrij ontwerp door het gebruik van 
duurzame materialen

• Eenvoudig en snel, wassen alles wat zich opstapelt in 
de winkel, inclusief kratten en dienbladen

• Optimaal binnenklimaat voor klanten, personeel en 
bakwaren dankzij de lage dampafgifte

• Economisch en duurzaam afwassen dankzij zeer lage 
verbruikswaarden en onderhoudskosten

.... en alle voordelen van UPster ® U

Uw voordelen

geschikt voor
Dienbladen

geschikt voor
Kratten / Dienbladen



• Ergonomische workflows
• Langere levensduur van uw servies 

door soft start
• Eenvoudig te gebruiken  

en onderhouden

• Economisch en duurzaam afwassen dankzij 
lage verbruikswaarden

• Perfecte resultaten zonder  
poleren

Uw voordelen

UPster ® H 500

Afmetingen (B x D x H): 635 x 980 x 1470 mm
Korfafmetingen: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 440 mm 
Korfcapaciteit: tot 40 korven/uur

Merk van het jaar 2017
In het marktonderzoek van Allgemeine BäckerZeitung (ABZ) 
werd MEIKO verkozen tot als 'Merk van het jaar 2017' in de 
categorie 'Voorlader vaatwasmachines'. “MEIKO machines 
geven bakkers de tools die ze nodig hebben om de uitda-
ging aan te gaan en een schoon en hygiënisch bedrijf te run-
nen. Deze vooraanstaande technologieleider is de perfecte 
partner voor de dynamische bakkerijbranche – het is een 
geweldige match”.

UPster ® H  Doorschuifmachine

Spülmaschinen
für den Laden
Gesamtsieger

PREMIUM-
MARKE 2017



M-iClean HM

Afmetingen (B x D x H): 725 x 800 x 1520 mm
Korfafmetingen: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 505 mm 
Korfcapaciteit: tot 60 korven/uur

M-iClean HXL

Afmetingen (B x D x H): 1270 x 800 x 1520 mm
Korfafmetingen: 2 x (500 x 500 mm)
Invoerhoogte: 505 mm 
Korfcapaciteit: tot 120 korven/uur

M-iClean HL

Afmetingen (B x D x H): 825 x 800 x 1575 mm
Korfafmetingen: 500 (650) x 500 mm
Invoerhoogte: 560 mm 
Korfcapaciteit: tot 60 korven/uur

• Revolutionaire automatische kap
• Robuust en storingsvrij ontwerp door het gebruik van 

duurzame materialen
• Eenvoudig en snel, wassen alles wat zich opstapelt in 

de winkel, inclusief kratten en dienbladen

• Optimaal binnenklimaat voor klanten, personeel en 
bakwaren dankzij de lage dampafgifte

• Economisch en duurzaam afwassen dankzij zeer lage 
verbruikswaarden en onderhoudskosten

.... en alle voordelen van de UPster  ® H 

Uw voordelen

M-iClean H  Doorschuifmachines

geschikt voor
Kratten / Dienbladen



• Robuust en krachtig - maakt alles schoon wat 
zich opstapelt tijdens productie

• Optimaal binnenklimaat voor personeel en bakwaren 
dankzij de lage dampafgifte

• Bespaart ruimte en grondstoffen

Uw voordelen

DV  Gereedschappenwasmachine

• Ergonomische workflows
• Robuust en krachtig - maakt alles schoon wat 

zich opstapelt tijdens productie

• Optimaal binnenklimaat voor personeel en bakwaren 
dankzij de lage dampafgifte

• Bespaart ruimte en grondstoffen

Uw voordelen

DV 270.2

Afmetingen (B x D x H): 1600 x 995 x 1792 mm
Korfafmetingen: 1310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven/uur

FV 130.2

Afmetingen (B x D x H): 1030 x 895 x 1785 mm
Korfafmetingen: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven/uur

FV 250.2

Afmetingen (B x D x H): 1490 x 895 x 1935 mm
Korfafmetingen: 1310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm 
Korfcapaciteit: tot 30 korven/uur

FV  Gereedschappenwasmachines

geschikt voor
Kratten / Dienbladen

geschikt voor
Kratten / Dienbladen

geschikt voor
Kratten / Dienbladen



M-iQ  Bandtransportwasmachine

• Constante eersteklas was- en 
droogresultaten

• Hoogste capaciteit met hoogste niveau van  
duurzaamheid, bespaart geld 

• Optimaal binnenklimaat voor personeel en bakwaren 
dankzij de lage dampafgifte

• Intelligente zelfreinigingsfunctie zorgt 
voor minimaal onderhoud

• Ergonomie die zich aanpast

Uw voordelen

M-iQ Unlimited  Krattenwasmachine

M-iQ Unlimited

Machinelengte: 3700 – 8100 mm
Korfafmetingen: 600 x (500) 400 mm
Invoerhoogte: 465 mm 
Korfcapaciteit: 85 – 670 korven/uur

M-iQ B-Series

Machinelengte: 4700 – 10200 mm
Invoerhoogte: 465 mm 
Invoerbreedte: 570/750 mm
Bordencapaciteit: 1730 – 8930 borden/uur

• Maximale reinigingscapaciteiten met minimaal verbruik 
van waardevolle grondstoffen dankzij het bewezen 
M-iQ energy concept

• Innovatieve transportketting voor de beste wasresulta-
ten en schokvrij transport

• Maximale capaciteit zonder in te leveren op hygiëne

• Uitstekende reiniging dankzij de efficiënte filtertechno-
logie

• Eenvoudige en duidelijke bediening met een hygiënisch 
glazen bedieningspaneel

• Intelligent zelfreinigingsprogramma vereist minder 
inspanning van de gebruiker

Uw voordelen

geschikt voor
Kratten

geschikt voor
Kratten / Dienbladen
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Voldoet aan de hygiënevereisten conform DIN SPEC 10534.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Duitsland · Phone +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179 · www.meiko.info · info@meiko.de

Wij behouden ons het recht voor om specificaties aan te  
passen als onderdeel van ons productverbeteringsproces.

Voor een hygiënischer en overtui-
gend wasresultaat adviseert MEIKO 
reinigings- en hygiëneproducten van 
MEIKOLON.

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


