VASKERIMASKINER TIL PROFESSIONELT BRUG.
UDVIKLET TIL FÆLLESVASKERIER, INSTITUTIONER,
INDUSTRIEN, HOTEL OG RESTAURANTER M.V.

Vaskemaskiner
5,5 og 6,5 kg

PW 6055
PW 6065

PW 6055 og PW 6065
• Kapacitet 5,5 og 6,5 kg
• Fleksibel PROFITRONIC L VARIO styring
• SoftCare-tromle med lys
• Stor sprogpakke med 21 sprog
• Centrifugeringshastighed 1400 omdr./min.
• G-faktor 526, restfugtighed 50%

Betjeningspanel

• Brugervenlig maskine med bredt udvalg af grundprogrammer
• Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker
• Mulighed for 5 egne delvis programmerbare programmer
• 4 genvejstaster til favoritprogrammer

• Dobbelt ubalancesystem
• Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
• Up-date funktion til programopdatering
• Kabinet i rustfrit stål eller hvid emalje

EKSTRA:
• Betalingssystemer

• Elektronisk reservationssystem
• Automatisk sæbedosering
• Kabinet i stål

SKÅNSOM OG PROFESSIONEL VASK

VEDLIGEHOLDELSESFRI MOTOR

TEKSTILTILPASSET VASKERYTME

Mieles patenterede SoftCare-tromle sikrer
optimal skånsom og professionel vask.
Den mekaniske påvirkning af tøjet er
uden sammenligning langt mindre,
hvilket garanterer en perfekt, skånsom
tøjvask og lang levetid på tekstilerne.

Frekvensreguleringen gør det muligt at styre
omdrejningerne i den kraftige vekselsstrømsmotor, hvorved unødigt slid minimeres.

For effektivt at fjerne snavs fra vasketøjet
har vaskemaskinen en tekstiltilpasset
vaskerytme med intervalcentrifugering.
Baggrunden er, at eks. bomuldstekstiler
kræver en kraftigere bearbejdning end uld
for at blive rent. Intervalcentrifugeringen
bevirker, at smudspartikler og sæberester
effektivt slynges ud af vasketøjet.

Fra en driftsmæssig vinkel reduceres
omkostninger relateret til beskadigede
varmelegemer samt problemer med afløb,
idet fremmedlegemer ikke kan passere de
mindre huller i SoftCare-tromlen.

Frekvensregulatoren sørger endvidere for,
at vask- og centrifugeringssekvenser startes
langsomt op, hvilket i kombination med
uligevægtskontrollen skåner maskinens
ophæng og støddæmpere - samt reducerer
støjniveauet. Maskinen er bygget til hårdt slid,
minimalt vedligehold og lang levetid.

REDUCERET EL OG VANDFORBRUG
BRUGERVENLIGHED I FOKUS
Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes
ved brug af programvælger, genvejstaster og
læsevenligt display. Kan tilsluttes 6 eksterne
doseringspumper og registrering af tom
sæbebeholder. Høj fleksibilitet via bredt
udvalg af grundprogrammer samt mange
målgruppespecifikke program-pakker.
Specifikke behov tilgodeses via de 5 delvis
programmerbare programmer.
Lys i tromlen giver overblik, hvorved risiko
for glemte sager reduceres.

Med Mieles mængdeautomatik kan man
vaske så store eller små vasketøjs-portioner,
som man ønsker. Vand og strømforbrug
tilpasses automatisk efter tekstilmængde
og de valgte tekstilers sugeevne.
Syntetiske tekstiler kræver f.eks. kun en
brøkdel af den mængde vand, som
bomuldsstof gør for at opnå et godt
vaskeresultat.

UNIK OG SKÅNSOM VASKETEKNIK
Via specielle tromleribber og trinvis stigning
af tromlehastighed overbruses og
gennemvædes tekstilerne med vand fra
bunden af tromlen (Hydromatic Plus).
Herefter bearbejdes tekstilerne mekanisk for
at presse snavs ud af fibrene. Resultatet er
et optimalt vaskeresultat ved lavest mulig
vandforbrug.

MIELE OG MILJØET
Ca. 95% af et Miele produkt kan genanvendes, hvilket sparer råstoffer, mindsker
affaldsproblemer og skåner miljøet .

Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postbox 1371
DK-2600 Glostrup
Telefon:
Hovednr. 43 27 11 00
Professional-salg 43 27 15 00
Jylland 97 12 70 66
Fax:
Hovednr. 43 27 11 09
Professional-salg 43 27 15 09
www.miele.dk
email: info@miele.dk

Vaskemaskiner Tekniske oplysninger
Typebetegnelse
Kapacitet [kg]
SoftCare-tromle med lys
Centrifugeringshastighed [max. omdr./min]
G-faktor
Restfugtighed
Styring/programmer
Profitronic L VARIO
Standardprogrammer / universalprogrammer
Antal målgruppespecifikke programpakker AV model
Antal målgruppespecifikke programpakker LP model
Antal favorit programmer på taster for direkte valg
Antal egne delvis programmerbare programmer
Antal sprog
Forskudt start 24 timer (ikke ved betalingssystem)
Optisk interface til PC opdatering
Hydromatic PLUS vasketeknik
Mængdeautomatik
Vandtilslutning
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruning
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruning (ekstra)
Blødt vand, 1/2" med 3/4" forskruning (ekstra)
Afløbspumpe LP
Afløbsventil AV
Motor-/ eltilslutninger
Frekvensstyret vekselstrømsmotor
3N AC 400 V 50 Hz
Opvarmning
Opvarmning [kW]
Tilslutningsværdi total [kW]
Sikring [A]
Dosering
3-rums sæbeskuffe i front med AutoClean teknologi
Tilslutningsmuligheder
Automatisk sæbedosering (ekstra)
Reservations- og betalingssystemer (ekstra)
Mål, vægt
Udvendige mål H/B/D [mm]
Vægt [kg]
Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
Kabinet muligheder
Sider og front i hvid emalje, top plade i rustfrit stål
Sider og front i rustfrit stål, top plade i rustfrit stål
Stor lugeåbning cm
Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203
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