
VASKERIMASKINER TIL PROFESSIONELT BRUG.

UDVIKLET TIL FÆLLESVASKERIER, INSTITUTIONER, 

INDUSTRIEN, HOTEL OG RESTAURANTER M.V.

COMFORTPLUS                                         

En enkel og brugervenlig løsning        

Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinerne 

betjenes ved brug af programvælger, 

genvejstaster og læsevenligt display. 

FORMPLUS                                               

Et design for både øje og 

funktionalitet                                   

Innovativt design med professionelt 

udtryk og fokus på høj brugervenlighed, 

stor fleksibilitet og ergonomisk betjening. 

Begge søjler tilbydes med valg mellem 

Octoblå eller rustfri stål kabinet.

BRANDPLUS                                             

Et stærkt brand: ”Miele - Altid bedre” 

Mieles virksomhedsfilosofi ”Immer 

Besser” kommer bl.a. til udtryk gennem 

den velkendte høje kvalitet og lange 

holdbarhed. Alle vaskeriprodukter 

fremstilles på egne fabrikker i Europa og 

under streng kvalitetskontrol. 

PWT 6089 og PTT 7189

• Kapacitet 2 x 8 kg

• Stor fleksibilitet med PROFITRONIC L VARIO 

• Stor tromlevolumen: vaskemaskine 80 L og tørretumbler 180 L 

• Skånsom og professionel tekstilpleje i SoftCare-tromle

• Brugervenlige maskiner med bredt udvalg af standard programmer

• Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker (standard)

• Mulighed for 5 delvis programmerbare programmer (standard)

• Nem og enkel betjening: hver maskine har eget display 

• Genvejstaster for hurtig adgang til favoritprogrammer

• Opdatering af programmer via optisk interface 

• Stor sprogpakke  

• Pladsbesparende løsning med stor kapacitet

EKSTRA:

Betalingssystem, reservationssystem, automatisk sæbedosering 

og kabinet i rustfrit stål 

Vaske / tørresøjle

Tørre / tørresøjle

PWT 6089

PTT  7189

POWERPLUS                                             

En præstation ud over det 

sædvanlige                            

Professionelle produkter til 

professionelt brug. Maskinerne er 

bygget til at klare hårdt slid, minimalt 

vedligehold og lang levetid.

ECOPLUS                                                    

En miljøvenlig og økonomisk drift         

En høj centrifugeringshastighed samt             

G-faktor giver lav restfugtighed efter 

centrifugering. Tørretumblerens 2 

separate motorer i kombination med 

den diagonale luftstrøm giver hurtigere 

fordampning, kortere programforløb og 

dermed et reduceret energiforbrug.

FLEXPLUS                                                      

En teknik, som tilpasser sig alle 

vaskeribehov                                              

Høj fleksibilitet via bredt udvalg af 

programmer, programpakker og 

mulighed for tilpasning af samme. 

OCTOPLUS                                        

Mieles nye generation af produkter, 

som via deres unikke egenskaber og 

innovative teknologi sætter ny 

standard for professionelle vaskeri-

maskiner med stor kapacitet kg. 

VOLUMEPLUS                                         

En kapacitet af virkelig format 

Kompakt udvendig, men helt igennem 

professionel. En stor tromlevolumen 

betyder, at selv store tekstiler som 

f.eks. dyner og sengetæpper kan 

vaskes og tørres med minimalt krøl. 

CAREPLUS                                               

Et enestående til skånsom tøjpleje

Mieles patenterede SoftCare-tromle 

sikrer optimal skånsom og professionel 

tekstilpleje. Den mekaniske påvirkning 

af tekstilerne er uden sammenligning 

langt mindre, hvilket garanterer en 

skånsom pleje.  

PWT 6089 PTT 7189
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Typebetegnelse PWT 6089 PTT 7189

Produkt Vaske/tørresøjle Tørre/tørresøjle

Kapacitet pr. produkt [kg] 8 kg vask / 8 kg tør 2 x 8 kg tør

SoftCare-tromle • •

Centrifugeringshastighed [max. omdr./min] 1300 -

G-faktor 520 -

Restfugtighed 49 % -

Tørringsprincip - Udluftning

Styring / programmer

Profitronic L VARIO • •

Antal grundprogrammer på vaskemaskine 16 -

Antal grundprogrammer på tørretumbler 15 15

Antal forskellige programpakker på vaskemaskine 12 -

Antal forskellige programpakker på tørretumbler 8 8

Antal tidsstyrede programmer (tørretumbler) 2 2

Angivelse af forventet resttid i display • •

PerfectDry restfugt måling • •

Stort udvalg af sprog inkl. dansk • •

Forskudt start max 24 timer*) • •

Optisk interface til ajourføring af programmer • •

Vandtilslutning

Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruning 1 x -

Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruning 1 x -

Mulighed for tilslutning af blødtvand Ekstra -

Afløbspumpe (vaskemaskine)  DN 22 -

Motor-/eltilslutninger

Frekvensstyret vekselstrømsmotor • -

3N AC 400V 50 Hz • •

Opvarmningsform EL EL

Opvarmning vaskemaskine [kW] 7,95 -

Opvarmning tørretumbler [kW] 7,94 2 x 7,94

Tilslutningsværdi total for vaske/tørresøjle [kW] 8,2 og 8,5 -

Tilslutningsværdi total for tørre/tørresøjle [kW] - 2 x 8,5

Sikring pr. vaske/tørresøjle og tørre/tørresøjle [A] 2 x 3 x 16 2 x 3 x 16

Dosering

3-rums sæbeskuffe med AutoClean teknologi • -

Tilslutning til automatisk sæbedosering (ekstra) 6 pumper -

Registrering af ”tom beholder” (vaskemaskine) • -

Mål, vægt 

Udvendige mål H/B/D [mm] 1920/692/763 1920/692/763

Vægt for komplet søjle [kg] 210 150

Udvendigt kabinet

Octoblå front, sider og top.  • •

Rustfri front og top. Octoblå sider ekstra ekstra

Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203 < 70 dB re 20 uPa < 70 dB re 20 uPa

Vaskerisøjler: vask/tør & tør/tør                                          

Tekniske oplysninger

*) gælder ikke ved betalingssystemer


