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TronicK-KKK---Tronic

Verdere informatie
MEIKO K-Tronic korvenvaat-
werkspoelmachines blinken
uit door hun overtuigende
kwaliteit. Opmerkelijk al is
besparing op uw verbruik bij
de standaard machines.

Afzonderlijke brochures
informeren u over de diverse
mogelijkheden, waarmee u
de K-Tronic nog efficiënter
kunt maken.

Hiermee bespaart u niet
alleen enorm op uw
verbruikskosten, maar draagt
u zeker bij tot een schoner
milieu.

Groep

CSS-TOP besparingssysteem
Het nieuwe besparingssysteem
met een maximale besparing van
80% op uw zeepmiddelverbruik

Het intelligente besturings-
systeem MIKE 3
Het innovatieve spoel en controle
managementsysteem

Gasverwarming
Economisch en ecologisch in een
schone toekomst

Economisch gebruik
Diverse energie besparende
systemen die uw kosten reduceren

Energieterugwininstallatie
Een 4-voudig systeem voor het
besparen op uw energieverbruik
en een verbeterde acclimatisering
van uw spoelkeuken

LEM Low-Energy-
Management
Energie en geld besparen

Ons programma in
één oogopslag
Voor elke vraag is er de
juiste spoelmachine

Planning
Praktische planning voor optimale
benutting

Wijzigingen voorbehouden
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die plaatsen waar een grote
sortering van vaatwerk en waar
weinig ruimte beschikbaar is. Om
deze redenen is de K-Tronic voor-
zien van alle noodzakelijke toebe-
horen en nieuwe ontwikkelingen.

Kopjes, borden, bestekdelen,
glaswerk en dienbladen. Al deze
vaatwerkdelen worden perfect
door de K-Tronic gereinigd en ge-
transporteerd. Ieder vaatwerkdeel
wordt door de inzetbaarheid van
de juiste korf optimaal gereinigd.

Op de foto een MEIKO
korventransportautomaat
K 200 VAP/CSS-TOP.

Zoals het MIKE 3 besturings-
systeem, het Top Hygiëne
Management Systeem voor uw
vaatwerkspoelinstallatie, het
milieuvriendelijke en kostenbe-
sparende CSS-TOP Systeem, de
diverse energiebesparende sys-
temen, de PWM Gas-unit en nog
vele andere unieke concepten.

In hotels, bedrijfs- en zelfbedie-
ningsrestaurants en in zieken- en
verzorg- en verpleeghuizen is de
K-Tronic inzetbaar. Met name op

De nieuwe generatie MEIKO
korvenvaatwerkspoelmachine
K-Tronic is een toekomst-
gericht, veelzijdig en modern
vaatwerkspoelsysteem. Een
hoger rendement voor de
investeerder in combinatie
met een verbeterde werkplek
voor het bedieningspersoneel.
Economisch gebruik en een
hoge mate aan hygiëne ston-
den aan de basis bij de
ontwikkeling van deze serie
K-Tronic machines.

Een nieuwe techniek, nieuwe
details, een nieuw bedienings-
gemak en nieuwe logistieke
processen zorgen ervoor dat de
K-Tronic nog veelzijdiger en
daarmee nog interessanter is.
Hierbij spelen onderwerpen als
kwaliteit, betrouwbaarheid en een
op de praktijk gericht concept een
belangrijke rol. Bij de ontwikkeling
hebben onze technici extra aan-
dacht geschonken aan deze
aspecten.

Veelzijdig - comfortabel - zuinig

Met het Low-Energy-Manage-
ment systeem LEM wordt onze
“zuinige“ K-Tronic korvenvaat-
werkspoelmachine door 5
innovatieve ontwikkelingen
energetisch nog verder geopti-
maliseerd. Ontwikkelingen die
een duidelijke verlaging geven
op uw energieverbruik, en een
hogere mate aan hygiëne
garanderen op een nog betere
werkplek.

TopTop



Kwaliteit
in detail...

Afgeronde hoeken met een
radius van 20mm. Hierdoor
minder vuilophoping in hoeken
en naden (bacteriegroei) met
een optimale reiniging van de
wastank.

Geheel rondom dubbelwandig
geïsoleerd. Volledig gladde
achterwand zonder leidingdoor-
voeren. Maximale reducering
van geluid en warmte-uitstraling.

ls voorbeeld een K 200 P/CSS-TOP

3

Dubbel zeefsyteem:
Een tweevoudig zeefsysteem filtert
perfect de kleinste vuildeeltjes (bijv. rijst)
uit het water en zorgt daarmee voor
een schoner waswater.
Voordeel: een duidelijk verlaagde
vervuiling van de wastanks zorgt voor
een drastische reducering van het
zeepmiddel verbruik.

1 2 3 4 5 6

MEIKO pompsysteem:
Pompwaaier en behuizing geheel
van roestvrijstaal. De behuizing is
zonder hoeken en opstaande kanten
en heeft een groot aanzuigoppervlak
op de tankbodem. Dit zorgt voor
een optimale functionaliteit, lange
levensduur en optimaal reinigbaar.

Automatische tankleging:
Handmatig met standpijp zeefkorf
(exclusief voor MEIKO), absoluut
bedrijfszeker. Optioneel een
elektronische afvoerpomp die in
noodgevallen handmatig bedienbaar
is.

MEIKO V-tank met ronde hoeken:
Homogeen gelast, uit één deel
vervaardigt en op de meest belangrijke
plaatsen in een ronde uitvoering.

Bloc-wassysteem:
Geheel vervaardigd uit roestvrijstaal.
De doorsnede en de plaats van de
openingen zijn verder geoptimali-
seerd. Aansluiting met behulp van
een roestvrijstalen verbinding
binnenin de machine, daarmee geen
wanddoorvoeringen en dus geen
openingen in de achterwand, ook
niet na jarenlang gebruik. Het
uitnemen en plaatsen van de boven
en onder geplaatste systemen gaat
bijzonder soepel.

MEIKO filtersysteem in het CSS-
TOP Systeem: Geïntegreerde
filtercyclonen geplaatst in de boven
en onder geplaatste wasarmen zorgen
voor een permanente filtering van het
waswater. In combinatie met andere
onderwerpen van het CSS-TOP
Systeem kan een maximale besparing
worden gerealiseerd tot maximaal
80%.
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Doorvoerhoogte
450 mm

CSSTop
Element
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7.3
7.2 7.1

Spoelzone Top-3:
� 7.1 Voorspoeling met schoonwater  � 7.2 Voorpoeling onder pompdruk
� 7.2 Extra Top-3 voorspoeling
    � eplaatst in de invoerzone van de machine  � per wasarm 3 sproei-
    systemen  � uitstekende voorreiniging van elk soort vaatwerk, zoals    
    schalen, kopjes, glazen etc.  � het optimaal afspoelen van etensresten
     vóór de standaard was- en naspoelzones  � het afspoelen van etensresten
    met een juiste mix van water en chemie
� 8 CSS-Top voorspoelzone

8 7.3
7.2 7.1



Spoelen en sparen
met Low-Energy-Management

Door een gewijzigde
luchtstroom wordt het
rendement van de
energieterugwininstallatie
met ca. 20% verhoogd.

Door een duidelijke
verlaging van af te zuigen
luchthoeveelheid, tempera-
tuur en vocht wordt de ruimte
ventilatie minder belast.

Door een optimale
vóórverwarming van het
naspoelwater wordt het
energieverbruik van de
doorstroomboiler met
ca. 20% verlaagd.

Door een verbeterde lucht-
stroming in de droogzone wordt
de capaciteit van de ventilator
en het elektraverbruik met
ca. 30% tot 50% geredu-
ceerd.

Een gecontroleerd afzuig-
systeem, zorgt voor een
optimale verdeling van de
energie in de machine. Deze
wordt geheel aangepast aan de
status van de machine (start,
hoofdwas, stand-by, etc.). Dit
betekent:
� Alleen afzuiging wanneer 

noodzakelijk. Geheel 
geautomatiseerd proces.

� Constante tanktemperatuur
met een optimale reinigings-
kwaliteit.

TopTop 4

TopTop 5

machines met 5 innova-
tieve ontwikkelingen,
energetisch nog verder
verbeterd. Ontwikkelingen

die duidelijke besparingen
opleveren in het energie-
verbruik, zorgen voor een
nog hogere hygiënegraad

en de werkplek nog verder
optimaliseert.

Top 5 items Low-Energy-Managements
Met het Low-Energy-
Management systeem LEM
zijn de MEIKO K-Tronic
korvenvaatwerkspoel-

TopTop1

TopTop 2

TopTop 3

5 innovatieve ontwikkelingen die leiden
tot extreem lage exploitatiekosten!

Spoelmachine zonder LEM

Spoelmachine met LEM

Energie-
terugwinning

Energie-
toevoer

Energietoevoer met
ca. 30% gereduceerd
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Energie-
terugwinning

Energiestroom
met Low-Energy-Management

Besparing per uur:

Besparing per dag:

Besparing per jaar:

Besparing per jaar ca. : 1.600

Zoveel geld en energie bespaart u met LEM

zonder LEM

6,9 kW

10,0 kW

16,0 kW

6,0 kW

38,9 kW

met LEM

5,6 kW

10,0 kW

13,0 kW

3,0 kW

31,6 kW

7,3 kWh

43,8 kWh

15.987,0 kWh

Korvenvaatwerkspoelmachine
K 200 VAP/CSS-Top

Looptijd

Exploitatiekosten zonder LEM
(bestaande technieken)

Exploitatiekosten met LEM

Exploitatie-
kosten

Investering

Motoren (totaal):

Tankverwarming:

Doorstroomboiler:

Droging:

Totaal:

Spoeltijd/dag: 6 uur

Dagen/jaar: 365

Elektrakosten kW uur: 0,10



Het innovatieve TRT
(Top-clean RackTransport)-systeem

de MEIKO K-Tronic korvenvaat-
werkspoelmachines. Het nieuwe
transportsysteem TRT zorgt voor
een uitgekiend transport door
de waszones en realiseert

Het nieuwe TRT transportsys-
teem zorgt voor een gelijkmatig
transport van de vaatwerkkorf
door de was- en naspoel-
zone en de droogzone van

TOP-CLEAN RACK TRANSPORT

daarmee een intensieve was-
werking van het gehele spoel-
en droogproces. Een nieuw
geconstrueerde korfaandrijving
zorgt voor een constant

sproeibeeld op het vaatwerk in
de was- en spoelzones en een
optimale luchtstroming tijdens
het droogproces. Een optimale
reiniging met een minimaal
verbruik aan water, energie en
chemie, ook in de meest
universele toepassing, wordt
bereikt met het nieuwe TRT
systeem.

Een gegarandeerd concept
voor de gebruiker met een
effectief en hoogst haalbare

� economische gebruik
� betrouwbaarheid
� zekerheid in hygiëne

Reinigingsproces zonder TRT

Tot heden:  Stop and Go principe
Stilstand van de vaatwerkkorf en een lange transporttijd
met aandrijving onder de korf.

Nieuw: TRT systeem
Continu transport van de vaatwerkkorf. Optimaal
reinigingsproces met aandrijving naast de korf.

Reinigingsproces met TRT

het nieuwe besturingssysteem

MIKE 3 CleanControlMIKE 3 CleanControl

Insight

Log
De software voor een
eenvoudige en snelle
communicatie met de MEIKO
Korvenvaatwerkspoelmachine.
Door een infrarood verbinding
kunt u draadloos inloggen, kan
alle relevante data naar een
“Palm” worden gedownload.
Hierna bestaat de mogelijkheid
een gerichte wijziging van de
ingestelde waarden door te
voeren of een analyse of
diagnose te stellen.

De software die het hele
proces bewaakt. VVanaf de
werkplek is het mogelijk de
gehele werking van de MEIKO
Korvenvaatwerkspoelmachine
te monitoren. Alle relevante data,
functies en stadia van de spoel-
machine worden door een
geïntegreerde communicatie
module KMM gedownload en
visueel weergegeven.
KMM is de communicatie mo-
dule voor alle in- en uitgaande
data, of m.b.v. een kabelaan-
sluiting of draadloos m.b.v.
W-LAN/GSM/GPRS.
Van diverse stadia wordt een
analyse gemaakt of een
diagnose gesteld en kan
vanuit uw computer gewijzigd
worden. M.b.v. de geïntegreerde
KMM module (CC-Insight)
kunnen alle procesrelevante data
voor diverse rapporten of voor
aansluiting aan een gebouwbe-
heersysteem worden
gerealiseerd.

Hygiënemanagement:
M-Commander-InVision:
Hygiënerapportage voor
hoge mate van zekerheid!

Servicemanagement:
M-Commander-InVision:
Bedrijfszekerheid en
optimalisering van het
hoogste niveau!

Het "Modular Integrated Komponent  Electronic"

 besturingssysteem, kortweg gezegd MIKE, werkt in

   combinatie met het uitgebreide software pakket

      M-Commander – InVision. Een innovatief pakket

        dat geheel voldoet aan al uw wensen. Van een

          overtuigend bedieningscomfort tot een

             servicemanagement systeem met gedetail-

                leerde analyseprogramma’s biedt het MIKE

                  besturingssysteem u een maximale

                     functionaliteit.



Praktijkgericht plannen
garandeert een optimaal resultaat

Personeelsrestaurant met ca.
450 - 600 bezoekers per dag.
Het vaatwerk wordt met behulp
van afruimwagens in de spoel-
keuken aangevoerd.
Slechts één persoon bedient het
Eén-Man-Afruim “EMA”
systeem van MEIKO.

Met behulp van een snarentrans-
portsysteem van MEIKO worden
12 dienbladen per minuut vanaf
het restaurant naar het sorteer-
station getransporteerd.
Dagelijks wordt hier tijdens de
middagpauze het vaatwerk van
ca. 600 - 750 bezoekers
gereinigd.
De vaatwerkdelen worden vanaf
het dienblad direct uitgesorteerd
in een sorteerstation dat plaats
biedt aan 8 vaatwerkkorven.
De korven worden na belading
automatisch naar de K-Tronic
K 200 VAP getransporteerd.
Dit model is voorzien van een
geïntegreerde “extra” energie
besparende warmtepomp WP.2

Op deze manier wordt de
korvenvaatwerkspoelmachine
K 200 VAP efficiënt beladen.

Vlakke korf VKV 50/2
Eveneens geschikt als drager
voor onze bestekkorf BKO.

Glazenkorven
In verschillende hoogtes en
diverse vakverdelingen geschikt
voor alle soorten glaswerk.

Veelzijdig assortiment
korven en toebehoren
MEIKO vaatwerkkorven
worden vervaardigd uit een
hoogwaardige massieve
kunststof. Door de hoge sta-
biliteit en uitvoering van de
korf wordt ieder vaatwerk-
deel in de juiste positie in
de korf geplaatst. Daarnaast
is de korf bestand tegen de
invloed van warmte, water
en chemie. De bodem van
de korf is voorzien van grote
openingen om een optimaal
wasresultaat vanuit de
onderste wasarm te garan-
deren. Voor een compleet
overzicht verwijzen wij u
naar onze speciale folder
met ons gehele korven-
programma.

Aangedreven 180° bocht met
een zeer kleine radius voor het
terug voeren van gereinigde
vaatwerkkorven. Ook als 90˚
bocht leverbaar.

Automatische dienbladen-
stapelaar , geplaatst aan het
einde van een snarentransport-
band. Vóór het afstapelen is een
hoogte begrenzer geplaatst die
de band stopt als vaatwerkdelen
nog op het dienblad staan.

Aangedreven rollen- en
bufferbanen voor het
transporteren van korven, GN
bakken en kratten. De systemen
zorgen voor een completering
van de aan- en afvoersystemen.

Wandschap geplaatst boven
een snarentransportband.

Universele vingerkorf VKV
50/1 voor vlakke en diepe
borden, koppen, schalen en
dienbladen.

Korven vaatwerkspoel-
machines geven een
hoger rendement als
ook de gehele aan - en
afvoersystemen optimaal
zijn uitgevoerd.

Met snarentransport-
banden kunnen niet alleen
rechte banden geleverd
worden. Wij kunnen iedere
gewenste lengte met 45˚, 90˚,
180˚ of zelfs in een speciale
hoek leveren.
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