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The clean solution

MEIKO reinigingstechniek:
Schoon met de hoogste hygiëne-
graad voor dierlaboratoria 



The clean solution

MEIKO reinigingstechniek - The clean solution voor 
alle te reinigen componenten in dierlaboratoria

Wie in dierlaboratoria, fok en research, zuivere resultaten nastreeft, moet op de 

hoogst mogelĳ ke reiniging- en hygiënegraad kunnen rekenen. Dat begint al met het 

reinigen van de dierkooien, mestladen, draaddeksel, fi lterkappen, drinkfl essen en 

toebehoren. Vooral het reinigen en verwĳ deren van voederresten, bedding, faeces en 

urine uit de kooimaterialen vereist een speciaal ontwikkelde spoelmachine.

Met MEIKO als leverancier voor uw kooienspoelmachines bent u, bĳ  het reinigen van 

kooien en toebehoren, verzekerd van een lager water- en energieverbruik. Met onze 

jarenlange en wereldwĳ de ervaring in dierlaboratoria werken wĳ  continu aan nieuwe 

ontwikkelingen in reinigingstechnieken waarbĳ  wĳ  naast het wasresultaat en de juiste 

techniek ook de hoogste prioriteit schenken aan milieubelasting en exploitatiekosten.

 

Ons concept: 

• Gegarandeerde hygiëne 

•  Zuinig met water, energie en chemie

• Uitgesproken kostenbewust

• Wetenschappelĳ ke perspectieven

•  Inzet van de meest moderne en intelligente techniek

Ons motto:  MEIKO the clean solution



The clean solution

De reinigingsinstallaties, FV 130.2 en FV 250.2 uit de Premium-Klasse zĳ n uitermate 
geschikt voor effectieve en gestandaardiseerde machinale reiniging van alle  kooitypen 
en toebehoren. Zeer economisch en milieuvriendelĳ ke reinigingstechnieken. Uitzon-
derlĳ k sterk in techniek en functionaliteit wat zeker tot uiting komt in het ontwerp. 
Gebouwd voor de meest veeleisende taken in spoelkeukens van researchcentra. 
De installaties zĳ n uitgevoerd met het volledig elektronisch MIKE 2 besturingssysteem, 
zeer krachtig reviserende wassystemen welke optimaal zĳ n gecombineerd met het 
 effectieve draaiarm naspoelsysteem. De machines zĳ n in vele varianten leverbaar. 
Daarnaast hebben alle modellen één voordeel die deze machines uniek maakt: 
ze zĳ n van MEIKO – één van de oudste en meest vooraanstaande ondernemingen op 
het gebied van innovatieve spoel- en reinigingstechnieken. 

FV 130.2 
Groot wat erin gaat, 
grandioos hoe het 
eruit komt
Achter de grote klapdeuren is enorm veel 
plaats voor kooien, mestladen, fi lter-
kappen, draaddeksels, drinkfl essen en 
accessoires.

Beladinghoogte (in mm): 
740 
Korfmaat (in mm): 
850 x 700
Capaciteit: 
tot 30 wasbeurten per uur
3 Programma’s (in seconden):
120, 240, 360
Verwarming;
elektrisch of stoom gevoed
MEIKO Technologie:

FV 250.2 
Het multitalent met nog 
meer power
Uitgerust en ontworpen volgens het mo-
del FV 130.2, echter uitgevoerd met een 
nog grotere waskamer voor nog meer 
materialen.

Beladinghoogte (in mm): 
890 
Korfmaat (in mm): 
1.310 x 700
Capaciteit: 
tot 30 wasbeurten per uur
3 Programma’s (in seconden):
120, 240, 480
Verwarming;
elektrisch of stoom gevoed
MEIKO Technologie:

De oscillerend RVS wasarmen met een 100 % 
dekking van de te reinigen componenten en het 
RVS naspoelsysteem met draaiende  naspoelarmen 
boven en zĳ delings geplaatst in de waskamer 
garanderen in combinatie met het Actief-Filter-
systeem (AktivPlus) een eersteklas reiniging- en 
naspoelresultaat.

De FV 130.2 en FV 250.2 
reinigen alle kooitypen inclusief toebehoren
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DV 200.2 
Premium-reinigings-
capaciteit voor 2 stan-
daardkorven gelĳ ktĳ dig
Deze wasmachine uit de premiumklasse is 
ontworpen voor de inzet van 2 standaard-
korven in de maten 500 x 500 mm. Voor 
gelĳ ktĳ dige reiniging van de 2 korven is 
slechts 90 seconden nodig. Daarnaast 
kan, in de optioneel verkrĳ gbare Power-
Wash uitvoering, voor extra waskracht van 
de waspomp gekozen worden.

Beladinghoogte (in mm): 
440 
Korfmaat (in mm): 
2x 500 x 500
Capaciteit: 
tot 60 wasbeurten per uur (120 korven)
3 Programma’s (in seconden):
60, 90, 210 
3 Krachtstanden voor de waspomp (optie)
Verwarming:
elektrisch 
MEIKO Technologie:

Twee korven worden gelĳ ktĳ dig 
in één wasbeurt gereinigd.

DV 270.2 
Reinigingskracht die 
 gebruikt gaat worden
De doorschuifmachine die met zĳ n 
capaciteit en mogelĳ kheden voor geen 
enkel laboratorium te klein is! Uitgevoerd 
en ontworpen naar de kwaliteiten van de 
FV 130.2 en de FV 250.2. De DV 270.2 
biedt echter in combinatie met het aan- 
en afvoersysteem de hoogst effectieve 
en ergonomisch verantwoorde manier 
van in- en uitladen.

Beladinghoogte (in mm): 
650 
Korfmaat (in mm): 
1.310 x 690
Capaciteit:
tot 30 wasbeurten per uur
3 Programma’s (in seconden):
120, 240, 480
Verwarming:
elektrisch of stoom gevoed
MEIKO Technologie:

DV 270.2
Krachtpatser en alleskunner

DV 200.2
De dubbele korf machine

De grote en robuuste korf op wieltjes 
kan eenvoudig in en uit de machine 
geschoven worden.



The clean solution

EcoStar 545 D-L
Compact, functioneel en 
ergonomische uitvoering
In deze totaalwasstraat is zowel het 
ontdoppen, legen, wassen en vullen van 
drinkfl essen mogelĳ k. De fl essenwasma-
chine EcoStar 545 D-L voldoet aan alle 
eisen op het gebied van handeling en 
reiniging en heeft een uitstekend ergo-
nomisch ontwerp. Dit alles in een goed 
economisch verantwoord totaalconcept.

Beladinghoogte (in mm): 
440 
Korfmaat (in mm): 
500 x 500
Capaciteit: 
tot 40 wasprogramma’s per uur
3 Programma’s (in seconden):
90, 120, 240
Verwarming:
elektrisch
MEIKO Technologie:

Drinkfl essen bevinden zich met de openingen naar onder gericht in de wasmachine.

Geïntegreerde fl essen 
vulinstallatie

Pneumatische ontdopper met 
aansluitend gepositioneerd een 
gootsteen voor het legen van de 
drinkfl essen.

AirBox AktivAir: comfort in de spoelkeuken 
door centrale wasembehandeling (Optie).

De diepgetrokken, groot gedimensioneerde wastank. 
Geïntegreerde korfgeleidingen en rondom ronde 
hoeken voor een optimale en hygiënische reiniging.

De fl exibele oplossing: na handmatig  voorspoelen 
kunnen ook kooi en kooimaterialen gereinigd 
 worden in deze fl essenwasstraat.

De standaard waskorf (500 x 500 mm) is ook prima 
geschikt voor drinkdoppen.

EcoStar 545 D-L
Totaalwasstraat voor drinkfl essen en toebehoren
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Draadloos inloggen in de machine-
besturing: op een Palm wordt alle 
systeem relevante data overgenomen 
en opgeslagen.

Alle systeem relevante data 
en parameters uit elke 
was cyclus worden door 
de geïntegreerde software 
module KMM opgeslagen en 
gevisualiseerd.

Het 3-voudige M-iQ fi lter is het hart van 
de M-iQ. De beddingresten worden actief 
uit het spoelproces gezeefd, verzameld 
en daarna onder pompdruk verwĳ derd.

Innovatieve besturingssoftware met de  modernste 
interfaces zoals o.a. Bluetooth, Serieel, LAN, W-LAN 
of zelfs GSM-GPRS. Glasdisplay met intuïtieve 
bedieningssymbolen die eenvoudig en heel 
duidelĳ k de bedrĳ fstoestand, de documentatie en 
servicedata weergeven.

Doorvoerbreedte

                                  570 mm
                      750 mm
           980 mm
1.220 mm

705 mm
585 mm
465 mm

Doorvoerhoogte

Of korf-, of bandtransport. De M-iQ 
is in diverse doorvoerhoogten en 
bandbreedten te verkrĳ gen en daar-
mee eenvoudig aan te passen aan 
uw situatie en capaciteitseisen.

M-iQ
De nieuwe defi nitie voor reinigingstechniek

Hygiëne, betrouwbaar-
heid, effi ciency en 
 ecologie
Deze zo uiteenlopende begrippen heb-
ben allen betrekking op de inrichting van 
spoelruimtes en zĳ n de ideale eisen die 
men stelt aan spoeltechniek. 
Reële en voorname voortgang in alle 
gebieden zĳ n noodzakelĳ k om een alge-
hele herwaardering van de tot nog toe 
bekende spoeltechnieken te bereiken.
Met nieuwe manieren van denken, 
werken en innovatieve technieken zet 
MEIKO met de M-iQ een nieuwe maat-
staf: zo worden bĳ voorbeeld met nieuwe 
processen in energiebeheersing en 
actieve waswater fi ltersystemen met een  
minimale vervuilingsgraad, excellente en 
hygiënische wasresultaten bereikt.
De nieuwe M-iQ meertank transportau-
tomaten van MEIKO zetten economisch, 
ecologisch en hygiënisch een nieuwe 
maatstaf in de markt.

Doorvoerhoogte* (in mm): 
465
Doorvoerbreedte* (in mm): 
570 / 750
Capaciteit: 
individueel instelbaar
Verwarming:
elektrisch of stoom
MEIKO Technologie:

Andere modellen op aanvraag.



MIKE 2 – volledig elektronisch 
bedieningssysteem met geïntegreerde 
infrarood technologie.

Standaard in alle genoemde  spoelmachines 
(FV130.2/FV250.2/DV270.2/EcoStar  545D-L/
DV200.2). De voortgang van het program-
ma, temperaturen en eventuele status van 
de machine wordt digitaal aangegeven. 
Eenvoudige symbolen maken de bediening 
en de controle van de apparatuur kinderlĳ k 
eenvoudig.

M-Commander W: met behulp van een 
infrarood verbinding wordt u de moge-
lĳ kheid geboden eenvoudig Data uit te 
lezen, te wĳ zigen en zelfs online aan de 
servicedienst door te geven. Dit garan-
deert voordelen in tĳ d, arbeid en kosten 
bĳ  een eventuele storing.

Het betrouwbare MEIKO zeepdoseer-
systeem ADT!
•  Automatische leegstandmelding
• Optisch en elektronische controle
• Geen slĳ tage

The clean solution
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Optioneel: de MEIKO automatische 
kaptechnologie. 
Volledig geïntegreerd in het programma 
met slechts één druk op de knop. Het 
automatisch sluiten en openen van de 
kap verbeterd het bedieningsgemak.

Hiermee wordt de 
bediening bĳ zonder 
eenvoudig. 

Highlights van de 
MEIKO reinigings-
technologie
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Het GiO omgekeerde osmosesysteem 
voor perfect water.
• Volledig ontzouting tot ca. 98 %
• Compacte samenstelling 
•  Flexibel geïntegreerd; in de onderbouw, 

aan de achterzĳ de of separaat naast 
de machine opgesteld

•  Compleet met aansluit slangenset

Perfect wasresultaat met extreem lage 
verbruikskosten!
Basis in deze technologie is de actieve 
fi ltering van het Actief-Filtersysteem 
( AktivPlus) die met een onovertroffen 
effectiviteit een tot nog toe ongekende 
fi ltering realiseert.

MEIKOLON
MEIKO adviseert het 
gebruik van profes-
sionele reinigings-
producten. 
Een uitstekende 
keuze zĳ n de 
 MEIKOLON zeep- 
en naglansmiddelen.

315.030.00.06.11/NL/KD/1500 Wĳ zigingen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen voorbehouden.

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

Hygiënisch tot in detail


