
 Het is tijd voor de

UPSTER

Schoner. Sneller. Zuiniger.
Professionele vaatwastechnologie voor een nieuwe generatie:

meiko-upster.com



UPsters blijven graag in beweging. Geen gedoe: beslissen, en actie! Upsters barsten van de idee-
en, maar niet van het geld. Tijd voor een goede kwaliteit voor eerlijke prijzen – perfect voor starters. 
UPsters houden het graag simpel. Ze willen alle belangrijke informatie online kunnen vinden. En ze 
willen een partner die hen ondersteunt.

Vanuit “De MEIKO Fontijn”  
voor een nieuwe generatie

U 500

                   DALRAE heeft een Running Sushi resta
uran

t

                 CHRIS opent zijn eigen café

Jouw bar, jouw café, jouw  restaurant – jouw ding! Begin de zaken goed met professionele vaatwastechnologie voor een nieuwe generatie: MEIKO UPster

U 400



Vanuit “De MEIKO Fontijn”  
voor een nieuwe generatie

                   EVE is chef kok in een verzorgingstehuis

                MAX rijdt en kookt in een food tru
ck

K-S 160

Jouw bar, jouw café, jouw  restaurant – jouw ding! Begin de zaken goed met professionele vaatwastechnologie voor een nieuwe generatie: MEIKO UPster

UPster: in hotels, restaurants en zorginstellingen is een nieuwe generatie aan het werk. MEIKO 
levert de schone technologie die daar nodig is: MEIKO UPster. Het is de perfecte introductie in de 
wereld van professionele vaatwastechniek. Schoner, sneller en zuiniger.

 Het is tijd voor de

UPSTER
meiko-upster.com

H  500

Schoner. Sneller. Zuiniger.



Geen tijd te verliezen.
Morgen wil ik aan het werk.



Geen tijd te verliezen.
Morgen wil ik aan het werk.

Schoner. Sneller. Zuiniger.

U 400 De profi-oplossing voor glanzend schone glazen

Invoerhoogte
H 300 mm
Afmetingen
H 700–730 mm, B 460 mm, D 600 mm
Formaat korf 
400 x 400 mm
Capaciteit
tot 30 korven per uur

Het summum van gebruiksvriendelijkheid: een duidelijk display, eenvou-
dige bediening, digitale weergave van de watertemperatuur bij wassen 
en spoelen. Het kwaliteitsontwerp met dubbelwandige isolatie houdt 
de warmte binnen en minimaliseert het energieverbruik. Past onder het 
aanrecht, is snel aangesloten en levert direct schone resultaten.

meiko-upster.com
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De balans moet kloppen.
Tot de laatste cent.

Schoner. Sneller. Zuiniger.

U 500 De schone machine voor vaat- en glaswerk

Invoerhoogte 
H 320 mm
Afmetingen
H 820–850 mm, B 600 mm, D 600 mm* 
*665 mm met ingebouwde waterontharder

Formaat korf 
500 x 500 mm
Capaciteit
tot 30 korven per uur

Dit model kan ook grotere hoveelheden vaatwas aan en biedt de beste 
reinigingsresultaten in zijn klasse. De zelfreinigende modus maakt het werk 
gemakkelijker en de ‚soft start‘-functie verlengt de levensduur van het vaat-
werk. Er zijn drie programma’s, met de bewezen elektronica en energiezuinige 
technologie van MEIKO. Dit is de voordelige optie voor schone vaat.
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De balans moet kloppen.
Tot de laatste cent.



Alleen het beste.
Maar we houden het simpel!



Alleen het beste.
Maar we houden het simpel!

Schoner. Sneller. Zuiniger.

H 500 Een machine die het leven van jou en het vaatwerk beter maakt
Invoerhoogte 
H 440 mm
Afmetingen
H 2050/2288* mm, B 635 mm, D 750 mm 
*incl. optionele  AirBox AktivAir

Formaat korf 
500 x 500 mm
Capaciteit
tot 40 korven per uur

Vaatwastechniek met luxe: geen wolken van stoom wanneer de machine 
opengaat! De kap en constructie zijn standaard dubbelwandig geïsoleerd. 
Handige automatische programmastart. Een perfecte keus voor het grote 
werk, inclusief ovenschalen, dienbladen en onderborden. Gebruiksvriendelij-
ke display met keuze uit drie programma’s. De ideale keuze voor comforta-
bel werk: deze machine is gewoon perfect!
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Ik wil geen leverancier.
Ik wil een partner.



Ik wil geen leverancier.
Ik wil een partner.

                                Een modulaire oplossing – cool!

Maximale reinigingscapaciteit in een compact formaat: kies de lengte van de machine voor de benodigde capaciteit 
en voorkom dure overcapaciteit. Efficiënte warmteterugwinning zorgt voor een betere luchtkwaliteit in iedere werkom-
geving. Bespaar bovendien op de aansluiting voor luchtafvoer – die is overbodig met dit systeem! Het resultaat: ex-
treem lage gebruikskosten; zowel voor de vaatwasser als voor het HVAC-systeem. De machine is bovendien gemak-
kelijk te bedienen, dankzij het touchpaneel en de digitale weergaven. Dit is intelligente vaatwastechnologie – letterlijk 
glansrijk geslaagd!

Schoner. Sneller. Zuiniger.

K
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   *  Komt overeen met de contacttijd volgens DIN SPEC 10534.  
De eerstgenoemde capaciteit voor de K-S 160 gaat uit van 2 minuten contacttijd.  

 **   Dit is een gemiddelde op basis van standaardtoepassing en -gebruik. 

Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit berekeningen voor  
ieder afzonderlijk project.

K-S  200
Invoerhoogte 
508 mm
Korfcapaciteit 
95* - 125 - 150 korven per uur
Hoeveelheid spoelwater 
260 liter per uur 
Aangesloten vermogen
31,4 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Energieverbruik**
21,7 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Lengte van de machine
1550 mm excl. drogen / 2150 mm incl. drogen

K-S 160
Invoerhoogte 
508 mm 
Korfcapaciteit 
80 - 100* - 120 korven per uur
Hoeveelheid spoelwater 
260 liter per uur
Aangesloten vermogen
30,9 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Energieverbruik**
21,3 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Lengte van de machine
1300 mm excl. drogen  / 1900 mm incl. drogen

K-M  250
Invoerhoogte 
508 mm 
Korfcapaciteit 
125* - 150 - 190 korven per uur
Hoeveelheid spoelwater 
260 liter per uur 
Aangesloten vermogen
31,4 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Energieverbruik**
21,7 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Lengte van de machine
2050 mm excl. drogen / 2650 mm incl. drogen

K-M  280
Invoerhoogte 
508 mm 
Korfcapaciteit 
140* - 180 - 210 korven per uur
Hoeveelheid spoelwater 
260 liter per uur 
Aangesloten vermogen
33,1 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Energieverbruik**
22,8 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Lengte van de machine
2350 mm excl. drogen / 2950 mm incl. drogen

K-L  340
Invoerhoogte 
508 mm 
Korfcapaciteit 
170* - 210 - 250 korven per uur
Hoeveelheid spoelwater 
260 liter per uur 
Aangesloten vermogen
39,6 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Energieverbruik**
27,3 kW incl. warmteterugwinning en drogen
Lengte van de machine
2850 mm excl. drogen / 3450 mm incl. drogen



www.meiko.nl

Ontdek de hele wereld van schone MEIKO-technologie

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany 
Tel. +49 (0)781 203-0 · Fax +49 (0)781 203-1179 · www.meiko.de · info@meiko.de
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Een echte                       
                           wil alles weten!UPSTER


