OPVASK
Forskellige opvaskebehov
Vi har løsningen
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Høj
driftssikkerhed
og lave driftsomkostninger

KEN opvaskemaskiner
bliver bare ved og ved
og ved...

14.000
opvaskemaskiner i drift
i Danmark

KEN HYGIENE SYSTEMS blev grundlagt i 1941 på Fyn og er blandt de førende
producenter af opvaskemaskiner i verden, hvilket de mange EU-certificeringer
vidner om.
I dag står der omkring 14.000 opvaskemaskiner fra KEN rundt om i Danmark.
Flere af maskinerne har ovenikøbet kørt i mere end 40 år. Det er velkendt, at
KEN opvaskemaskinerne har lang levetid og meget lave levetidsomkostninger.
En KEN opvaskemaskine har utrolig høj driftssikkerhed og samtidig lave
driftsomkostninger. Med et KEN valg er du sikret en pålidelig arbejdskraft langt ud i fremtiden!

Læs mere om KEN HYGIENE SYSTEMS her

Kombinér med mindre
opvaskestationer

Stor fleksibilitet og
markante besparelser

I store erhvervsbyggerier, som Blixens i
Aarhus, kan der med fordel laves mindre
vaskestationer tæt på spiseområder,
således service og mindre køkkenredskaber
kan vaskes op tæt på, hvor det anvendes.

Tænk i fleksible løsninger, som Bogø
Kostskole, hvor der er anvendt to
KEN DW 412. Det giver stor fleksibilitet
og besparelser, når der er tidspunkter, hvor
der ikke er så store opvaskemængder.
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KEN DW 340
underbordsopvaskemaskine
Ideel til: Service - Køkkenredskaber

KEN DW 340
Inkl.
rengøringsprogram

Ekstra høj indføringshøjde
- Vaskekapacitet: op til 50 kurve pr. time
- Indføringshøjde: 470 mm (kan vaske høje emner)
- Indbygget kemidosering
- Kan indstilles til at angive filterskift bedre og effektiv vandbehandling
- Dansk tekstdisplay
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- El: 400 V - 10,5 kW

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,5 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,029 kg
Varenr.: 901340
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

Tegn serviceaftale og få GRATIS
vagtudkald og et ekstra års garanti
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KEN DW 410
hætteopvaskemaskine

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Gryder - o.lign.

KEN DW 410
CO2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg
- Åbningshøjde: 400 mm
- Op til 50 kurve (500 x 500 mm) pr. time
- Nem åbning med håndtag på hætten
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Automatisk kemidosering
Udsugningsstuds

Dansk
tekst i
betjeningsdisplay

Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat
den er koblet til ventilationen

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg
Varenr.: 901410
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

Tegn serviceaftale og få GRATIS
vagtudkald og et ekstra års garanti
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KEN DW 412
hætteopvaskemaskine

Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

KEN DW 412

Fuldautomatisk åbning og
lukning giver god ergonomi

Placér start-knap
hensigtsmæssigt

Høj
indføringshøjde

Start-knap gør det
nemmere at betjene
maskinen, da den
kan placeres hvor
hensigtsmæssigt,
væg, bord eller lign.

- Vaskekapacitet: Op til 50 kurve pr. time
- Inkl. kemidosering
- Vælg om udsugningsstuds skal være i højre eller venstre side
- Inkl. ekstern startknap
- Dansk tekst i betjeningsdisplay
- Åbningshøjde: 450 mm
- Optimeret vaskekammer: Kan vaske termo- og slagterkasser (400 x 600 mm)
- Fuldautomatisk åbning af hættetop forbedrer ergonomien
- Lyd- og varmedæmpende kunststofhætte
- Power vaskeprogrammer: Fordobling af vaske- og spulekraft,
der klarer de meget beskidte emner
- 7 justerbare programmer
- Optimal udsugning inden åbning forbedrer indeklima forudsat
den er koblet til ventilationen
- Digital nedtælling til vask er slut. Optimerer arbejdsprocessen
- Finmasket filtreringssystem sikrer, at madrester ikke stopper vaskearme
- Forberedt til ekstern kemi
- El: 400 V - 9,9 kW
- Mulighed for: Dampkondensator

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,4 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,027 kg
Varenr.: 901412
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Høj driftstryghed.
Unik garanti de første 12 måneder.
Gratis udkald også aften og weekend

Tegn serviceaftale og få GRATIS
vagtudkald og et ekstra års garanti
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MEIKOs store kapacitet
forbedrer opvaskeflowet
MEIKO har ikke blot fokus på at skabe gode produkter, men i lige så høj grad på at
skabe et renere miljø, hvorfor deres løsninger er designet til at gøre verden renere og
mere hygiejnisk. MEIKOs fokus på miljøet er baseret på tre nøgleprincipper; altid på
den sikre side, efterlad ikke spor og vær forsigtig, men hård.

Nordsjællands Serviceudlejning

MEIKO er en tysk teknologi- og servicevirksomhed grundlagt i 1927 med visionen
om at gøre verden til et renere sted. MEIKO spiller en central rolle i udformningen af
i dags opvaskemaskiner. Det der gør MEIKO speciel, er dets evne til at komme med
de rette teknologiske løsninger til at imødekomme forskellige behov.
MEIKO afsætter maskiner i hele verden og er førende i markedet for opvaskemaskine
teknologi.
MEIKO garanterer de oplyste forbrugsdata, din sikkerhed for beregninger og forventning til besparelser.

Læs mere om MEIKO her

Hansenberg

Tivoli Hotel & Congress Center

Fokus på optimalt
arbejds- og indemiljø

Opvask både til det mindre
og det store køkken

Opvaskemaskinerne er lavet til at gøre
dit arbejdsmiljø så perfekt og nemt
som muligt.

Opvaskemaskiner fås i alle størrelser til alle
behov, lige fra grovopvaskere til store
tunnelopvaskemaskiner.
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M-iClean UL
grovopvaskemaskine
M-iClean: Say goodbye to grey days
Dishwashing time just got a lot more colourful! As well
as lifting people's moods and boosting motivation, the
colour-coded M-iClean LED indicator also passes on
important information to the machine operator.

M-iClean
ready for operation
Klar til is
drift

Ideel til: Bestik - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

M-iClean UL

Åbningshøjde 435 mm
- Vaskekapacitet: Op til 40 kurve pr. time

M-iClean
Vasker is washing efficiently

- 600 mm dyb opvaskekurv (500 x 600 mm kurve)
The inside view – The M-iClean keeps things clear with its brightly lit
interior.

- Specialkurv til fx GN bakker og 600 x 400 mm plader. Op til 9 plader ad gangen

M-iClean
has an important message
Fejlindikation

- Når den ikke bruges, reduceres opvarmning af varmelegemer og går i det
økonomiske program ECO-mode
- Inkl. kemidosering
- El: 400 V - 11 kW
- Mulighed for: Dampkondensator

Kompakt
underbords
grovopvaskemaskine

Understel
Indbygget osmoseanlæg

Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,8 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,038 kg
Varenr.: 900220
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale
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M-iClean HL grovog universalopvaskemaskine
Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

Fleksibel
placering af
display – smart,
hvis maskinen er
placeret
i et hjørne

M-iClean HL

Åbningshøjde 560 mm
- Vaskekapacitet: Op til 60 kurve pr. time
- Automatisk hætteløft
- Vasker både termokasser, rørekedler og slagterkasser m.m.
- Kurvestørrelse 650 x 500 mm
- Inkl. kemidosering
- El: 400 V - 10 kW
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
Ventilation og varmegenvinding

Skyllevandsforbrug pr. vask: 3 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,023 kg
Varenr.: 900156
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale

Mulighed for
indbygget
osmoseanlæg
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M-iClean HXL PW / HXL
dobbeltkurvsmaskiner
Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

Op til
120 kurve
pr. time

M-iClean HXL PW / M-iClean HXL

Fleksibelt placeret display
- Vaskekapacitet: Op til 120 kurve pr. time
- Fleksibelt display, placeres hvor det fungerer bedst for jer – smart, hvis
maskinen er placeret i et hjørne
- Automatisk hætteløft
- Kurvestørrelse 2 x 500 x 500 mm
- Åbningshøjde på 505 mm
- Inkl. kemidosering
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
Kraftigere spuletryk med Powerwash
Indbygget ventilationssystem
Varmegenvinding

Varenr.: 900154
- El: 400 V - 29,6 kW

CO2 udledning pr. kurv*: 0,034 kg
Varenr.: 900157
- El: 400 V - 20,1 kW

CO2 udledning pr. kurv*: 0,023 kg
Skyllevandsforbrug pr. vask: 2,9 ltr
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale

Mulighed for
indbygget
osmoseanlæg
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FV 130.2/250.2 grov- og
universal opvaskemaskiner

Frontbetjent
åbning sikrer
ergonomisk
påfyldning af
tungt gods

Ideel til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

FV 130.2/250.2
Frontbetjente
opvaskemaskiner
FV 130.2

FV 250.2

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time

- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time

- Manuel hætteåbning

- Manuel hætteåbning

- Åbningshøjde på 740 mm

- Åbningshøjde på 890 mm

- Mål på kurv 850 x 750 mm

- Mål på kurv 1310 x 650 mm

- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi

- Inkl. kurv på hjul sikrer bedre ergonomi

- El: 400 V - 15 kW

- El: 400 V - 22,8 kW

- Inkl. kemidosering

- Inkl. kemidosering

Skyllevandsforbrug
pr. vask: 5,8 ltr
CO2 udledning pr. kurv*:
0,069 kg

Skyllevandsforbrug
pr. vask: 9 ltr
CO2 udledning pr. kurv*:
0,10 kg

Varenr.: 900691

Varenr.: 900692

Tegn serviceaftale
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DV 270.2 grov- og
universalopvaskemaskine
Ideel til: Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.

DV 270.2

Stort opvaskeareal
- Vaskekapacitet: Op til 30 kurve pr. time
- Fuldautomatisk åbning - god for ergonomien
- Stor kapacitet og velegnet til store emner, mål er 690 x 1310 mm
- Åbningshøjde på 650 mm
- Inkl. kurv på hjul for nem påfyldning og ergonomisk korrekt håndtering
- El: 400 V- 22,5 kW
- Inkl. kemidosering
- Mulighed for: Indbygget osmoseanlæg
Specialrist, så den kan anvendes til 500 x 500 mm opvaskekurve

 Mulighed for:
Indbygget
osmoseanlæg

Ergonomisk
gennemløbsmaskine

Skyllevandsforbrug pr. vask: 8 ltr
CO2 udledning pr. kurv*: 0,10 kg
Varenr.: 900081
*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale
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Pletfri opvask
Opnå det komplette, fejl- og kalkfri, glansfulde opvaskeresultat ved at minimere vandets kalkindhold med et vandbehandlingsanlæg. Selvom servicet faktisk er rent, kan
støv eller kalkslør på glas signalere det modsatte.
Blødgjort vand – for det gode resultat
Ingen kalk i opvaskemaskinen, hvilket forlænger levetiden og giver færre driftsstop.
Vær opmærksom på at glas og bestik typisk skal efterpoleres.
Afkalkningsanlæg – for det bedre resultat
Med en delvis afsaltningsflaske reduceres vandværksvandets salte og mineraler med
ca 50%, halvering af saltindholdet giver et opvaskeresultat i høj kvalitet.

KOMPETENT SERVICE
ER AFGØRENDE FOR ET
KØKKEN, DER ALDRIG
MÅ GÅ I STÅ...
Vi har 40+ egne serviceteknikere
og tilbyder bl.a. en serviceaftale, hvor du:

Omvendt osmose – for det bedste resultat
Bruges når du ønsker et pletfrit opvaskeresultat, hvor glas, bestik og porcelæn fremtræder som var det håndpoleret. Alle salte og mineraler, som er den direkte årsag til
pletter og striber på servicet, fjernes fra vandværksvandet.

God

Bedre

Bedst

Blødgjort vand:
Saltfilter

Afkalkningsanlæg:
Patron

Totalafsaltet vand:
Osmose-anlæg

- har førsteprioritet ved serviceudkald
- sikrer, at dine maskiner holder længere
- rabat på vagtudkald i weekender samt helligdage og udkald efter kl. 16 (fredag efter kl. 14)
20 % rabat på reservedele

Læs meget mere om vores serviceaftaler HER

Varenr.: 901150 Varenr.: 901144

Varenr.: 817020 Varenr.: 901311

Varenr.: 901252
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UPster tunnelopvaskemaskiner
Kompakt
og effektiv

Ideel til: Service - Køkkenredskaber

UPster

Til store mængder opvask
- De kompakte dimensioner sikrer maskinen kan opstilles på minimal plads.
- Maskinen har 3 programmer
- Display kan udlæse forbrugsdata, vise loggede hændelser og sikrer dig al
driftsinformation.
- Automatisk kurv detektion styrer start og stop af vask/skyl.
- Genbruger varmen fra skyllevandet
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er
mærket med blåt håndtag
- Åbningshøjde er 508 mm
900554

Model:

KS160

KS200

KM250

KM280

KL340

Varenr.:

900550

900551

900552

900553

900554

80/100/120

95/125/150

125/150/190

140/180/210

170/210/250

Åbningshøjde

508 mm

508 mm

508 mm

508 mm

508 mm

Forskyllezone

-

-

L600 mm

L800 mm

L600 mm

Vaskezone

L650 mm

L900 mm

L800 mm

L900 mm

2 x L600 mm

Slutskyl

L650 mm

L650 mm

-

L650 mm

L650 mm

400 V - 30,9 kW

400 V - 30,9 kW

400 V - 30,9 kW

400 V - 33,1 kW

400 V - 39,6 kW

0,025

0,020

0,016

0,014

0,012

Op til kurve pr. time

Strøm
CO2 pr. kurv

900550

900552

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale
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M-iQ tunnelopvaskemaskiner
Ideel til: Service - Køkkenredskaber - Kantiner - Termo- og slagterkasser o.lign.
Lavt skyllevandsforbrug.
Genbruger damp
fra slutskyllet
til forvask

M-iQ
Kan leveres med op til
3 vaskezoner
M-iQ genbruger varme så effektivt at afkast luften er ca. 22° C, ligeledes nedsættes
behovet for ventilation kraftigt til 250-350 m3/time. Ikke kun damp genbruges. Det
geniale filtersystem i en M-iQ sikrer et meget lavt skyllevandsforbrug på ca. halvdelen af traditionel maskine. Som eneste på markedet kan MiQ udstyres med et unikt
rystesystem, der i kombination med tørrezoner sikrer helt tørre plastemner.
- Maskinen har 3 programmer, leveres som kurv – eller fingerbåndsmaskine.
- Automatisk rengøringsprogram ved tømning.
- Skidt i vandet pumpes ud af maskinerne kontinuerligt
- Mulighed for forvask og slutskyl i 2 længder (600 og 800 mm)
- Daglig rengøring er nem og hygiejnisk. Alt der skal rengøres dagligt er mærket med
blåt håndtag
- Åbningshøjde er 465 mm
Model:

KS54 P6

KS54 P8

KM54 V6 P6

Varenr.:

900200

900201

900203

900204

900205

86/95/128

95/105/142

117/130/176

140/155/209

149/165/223

400 V - 33 kW

400 V - 33 kW

400 V - 33,8 kW

400 V - 35,3 kW

400 V - 35,3 kW

0,027

0,024

0,018

0,016

0,015

KM54 V8 N22 P8 KM54 V8 N33 P8 KM54 V8 N44 P8

KL54 V8 N02 P8

KL54 V8 N22 P8

Op til kurve pr. time
El
CO2 pr. kurv
Model:
Varenr.:
Op til kurve pr. time
El
CO2 pr. kurv

KM54 V8 P8 KM54 V8 N02 P8

900206

900207

900208

900209

900210

158/175/236

171/190/257

180/200/270

194/215/290

203/225/304

400 V - 35,3 kW

400 V - 35,3 kW

400 V - 35,3 kW

400 V - 41 kW

400 V - 41 kW

0,015

0,014

0,014

0,013

0,012

*1 dansk produceret kwh udleder 138 g CO2

Tegn serviceaftale
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VIDSTE DU:

Med rette setup kan du bruge 30-50% af vandet 2 gange.
Kontakt os for at høre mere!

Optimering af driftsøkonomi
Med et grundigt overblik over service og reparationer får du færre nedbrud og det
bliver nemmere at budgettere vedligeholdelse og udskiftning af maskinel.
Samtidig vil du vide mere præcist, hvornår maskiner bør udskiftes i forhold til den
samlede driftsøkonomi.
Vi analyserer og hjælper med:
•	Serviceaftaler på dine maskiner, så der opnås længere
levetid og bedre overblik over eventuelle udskiftninger.
•	Sikring og udførelse af de lovpligtige eftersyn.
•	Med KEN serviceinformationssystem (KEN SIS)
registrerer vi automatisk maskinparkens
serviceudgifter og -udkald. Eneste forudsætning er,
at KEN laver service.
•	Giver dig nemt overblik for fx budgettering af vedligehold og udskiftning.
•	Fuld gennemsigtighed, indsigt af stor værdi og tryghed.

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED:

Med viden om arbejdsmiljø og fokus på de fysiske
rammer muliggøres indsatser, der øger trivslen.
Det motiverer, tiltrækker og fastholder medarbejderne.

KEN STORKØKKEN A/S
Runetoften 15-17
DK-8210 Aarhus V

Salg: 86 24 84 00
Service: 70 10 20 91
www.kenstorkoekken.dk

cameleon.dk 2020270.3

Hvis du vil vide mere så kontakt:

