
octoplus - vaskemaskiner og tørretumblere 
9 og 10 kg 
Miele Professional. Immer Besser.
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3Læs mere om bestræbelser og principper for bæredygtighed på miele.dk.

Med Miele Professional er du sikret optimal kvalitet. Det gælder ikke blot vores maskiner, 
der hver dag lever op til forventningerne. Den kendte Miele-kvalitet rækker langt videre. Som 
fjerde generation i en familieejet virksomhed handler vi nu som før altid i overensstemmelse 
med vores ansvar for vores produkter og processer, for vores medarbejdere og for naturens 
ressourcer.

Pålidelighed og ansvar er to grundlæggende forretningsprincipper, som hos Miele kommer til 
udtryk på mange forskellige måder. Som kunde får du fordelen af vores nyskabende inno-
vationer “Made in Germany” og et produktdesign med ergonomi og funktionalitet i højsædet 
samt lavere driftsomkostninger. De præcist afstemte systemløsninger fra Miele Professional 
passer til mange anvendelsesformål, og du kan sætte din lid til et effektivt servicenetværk, 
som desuden har vundet flere priser. Som professionel bruger skal du have det bedste udstyr. 

Dr. Markus Miele
Medejende direktør

Dr. Reinhard Zinkann
Medejende direktør

Vaskerimaskiner fra Miele Professional
Når du vil have det bedste
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Perfekte resultater
Vores vaskerimaskiner er udstyret med programpakker målrettet branchespecifikke 
udfordringer, fx sikker desinfektion iht. Robert Koch-instituttet. I Mieles unikke 
SoftCare-tromle behandles alle tekstiler skånsomt, og med vores strygeruller får du 
førsteklasses resultater.

Effektive processer
Den kendte Miele-kvalitet står for hurtige og effektive arbejdsprocesser. Vores 
vaskerimaskiner er med deres førsteklasses og næsten vedligeholdelsesfri 
konstruktion en pålidelig hjælp i en professionel hverdag. Det ergonomiske design 
muliggør samtidig en hurtig og sikker betjening.

Økonomiske og miljøvenlige
Med lave omkostninger i hele produktets levetid (Total Cost of Ownership) er vores 
vaskerimaskiner med lang levetid en investering, som hurtigt betaler sig - også takket 
være de mange innovationer, som giver meget lave driftsomkostninger. Således opnår 
fx vaskerytmen EcoSpeed et fremragende resultat ved brug af meget lidt vand.

En pålidelig partner
Med Miele-vaskerimaskiner får du en systemløsning, der ikke kun tilbyder præcist 
afstemt tilbehør, men også rådgivning og service. Miele Professional er den pålidelige 
partner, der effektivt kan opfylde alle behov.

Toppræstationer til alle brancher
Derfor vælger professionelle brugere Miele Professional
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Teknikken bag OCTOPLUS-serien er hentet direkte fra de store 
maskiner, som bruges i erhvervsvaskerier. Innovationer som 
vaskemaskinernes fritsvingende aggregat, der ikke kræver dørbælg, 
gør de store vaskerimaskiner perfekt egnet til den daglige håndtering 
af store tekstilmængder.

Fordele
•  Hurtigt: Op til 10 kg tøj vaskes på blot 53 minutter.
•  Behovsbaseret: Udvalg af grund- og målgruppespecifikke programmer.
•  Pladsbesparende: Modelvarianten vaske-/tørresøjle (2x9 kg) fylder 

mindre end 0,6 m².

Effektiv*
Ny procesteknik for octoplus XL-vaskemaskiner og tørretumblere med en kapacitet på op til 
9 kg.
•  12 % større kapacitet.
•  Op til 8 % lavere energiforbrug.
•  Op til 3 % lavere vandforbrug.

OCTOPLUS
Vaskemaskiner og tørretumblere 
9-10 kg

*Sammenligning af den nye vaskemaskine PW 6080 XL med den gamle vaskemaskine PW 6080



8



9

Taster til direkte valg: 
Brugeren kan vælge mellem fire forindstillede programmer via taster til 
direkte valg 

Standard-mode: 
Brugeren har adgang til alle standard- og målgruppespecifikke programmer 

Genvejstaster og mere: 
Brugeren kan vælge mellem 12 forindstillede programmer via 
taster til direkte valg og display

Multitalent til universelle anvendelser
Med Profitronic L Vario-styringen  har maskinerne i octoplus-serien 
talrige programmer til rådighed til hhv. standardanvendelser og bran-
chespecifikke tilsmudsninger og tekstiltyper. Således er de perfekt 
egnet til brugere med krævende vaske- og tørreopgaver, fx:

•  hoteller og restauranter
•  bosteder og plejehjem
•  mindre erhvervsdrivende (fx frisør, bager, slagter)
•  fitness og wellness
•  sportsforeninger, rideskoler.

Det fleksible betjeningskoncept bag Profitronic L Vario-styringen gør 
det samtidig muligt at matche programadgangen præcist til målgrupper 
med forskellige krav til betjening.

Profitronic L Vario-styring
Hurtig og nem adgang til en bred vifte af programmer

Profitronic L Vario-styring
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Programpakke: Sport
Sportsbeklædning af polyester, polyamid og 
membrantekstiler er hurtigt klar til brug igen.

Programpakke: Desinfektion
Sikker vask af kontaminerede tekstiler med 
termiske og kemo-termiske desinfektionspro-
grammer.

Programpakke: Brandvæsen
Rengøring, desinfektion og imprægnering af 
beskyttelsesudstyr.

Programpakke: Hotel
Skånsom vask af tekstiler, så dine gæster 
føler sig godt tilpas.

Programpakke: Arbejdstøj
Programmer med forlænget forvask, klarvask 
samt ekstra skyl.

Programpakke: WetCare
Skånsom vask af overtøj med plejesymbolet 
“WetCare” og tekstiler af sarte fibre.

Programpakke: Dyner/puder
Både fjer- og dundyner/-puder og dyner/
puder af syntetiske og naturlige fibre vaskes 
skånsomt og centrifugeres optimalt.

Programpakke: Wellness/Frisør
Grundig fjernelse af hår og vask af tekstiler 
tilsmudset med kosmetik.

Programpakke: Rideskole
Vask af stærkt snavsede og fnuggende teksti-
ler så som hestedækkener.

Hvilke programmer er vigtige for dig?

Vaskemaskiner og tørretumblere fra Miele Professional er udstyret 
med programmer, som tilgodeser ethvert behov. Ud over effektive 
grundprogrammer tilbydes, afhængig af model, et stort udvalg af 
perfekt afstemte specialprogrammer.
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Serie OCTOPLUS 

Maskintype PW 6080 XL Vario
PW 5105 Vario
PWT 6089 XL Vario

Styring Profitronic 
L Vario

Grundprogrammer

Kogevask •

Kulørtvask •

Strygelet •

Finvask •

Ekspres/Mini •

Frotté •

Skjorter •

Mørkt •

Denim •

Uld •

Silke •

Skyl •

Stivelse •

Maskine rengøres •

Pumpe/Centrifugering •

Bomuld 60°/40° •

Sport

Sportstøj/Sport Indoor •

Hårde dele •

Outdoor

Outdoor/Sport Outdoor •

Imprægnering •

Frisør/Wellness

Håndklæder •

Håndklæder plus •

Frisørkapper •

Hotel

Sengetøj •

Duge •

Køkkenlinned •

Boligtekstiler

Gardiner, skåne •

Gardiner •

Fjer- og dundyner/-puder •

Syntetiske dyner/puder •

Hovedpuder •

Sengetæpper

Vaskeprogrammer 



12

Serie OCTOPLUS 

Maskintype PW 6080 XL Vario
PW 5105 Vario
PWT 6089 XL Vario

Styring Profitronic 
L Vario

Arbejdstøj

Olie/fedt, special/Tilsmudsning fra fedt •

Støv/mel special/Tilsmudsning fra mel •

Intensiv vask/arbejdstøj •

Sluice (kun AV-model)

Sluice 75 °C •

Sluice sensitiv 65 °C •

MRSA •

Desinfektion

Termisk desinfektion 85° •

Kemotermisk desinfektion 70° •

Kemotermisk desinfektion 60° •

Kemotermisk desinfektion 40° •

WetCare

WetCare sensitiv •

WetCare silke •

WetCare intensiv •

Hygiejne

Hygiejne-program •

Specialprogrammer

Specialprogrammer 1-5 •

Brandvæsen

Masker 70 °C •

Masker 60 °C •

Masker 40 °C •

Beskyttelsesdragt •

Beskyttelsesdragt + imprægnering •

Beskyttelsesdragt - imprægnering •

Ridesport (kun AV-model)

Hestedækkener •

Hestedækkener uld •

Vaskeprogrammer
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Tørreprogrammer

Serie OCTOPLUS

Maskintype PT 7186 XL Vario
PWT 6089 XL Vario

Styring Profitronic 
L Vario

Grundprogrammer

Koge-/kulørtvask •

Strygelet •

Ekspres

Finvask •

Skjorter •

Denim •

Uld •

Silke •

Frotté •

Udglatning •

Automatic •

Tidsprogram Varmt/Varm luft •

Tidsprogram Koldt/Kold luft •

Kurv koge-/kulørtvask •

Kurv sensitiv •

Sport

Sportstøj

Outdoor •

Imprægnering •

Reaktivering •

Boligtekstiler

Hovedpuder •

Dundyner/-puder •

Syntetiske dyner/puder •

Naturhårsdyner/-puder •

Hygiejne

Bomuld hygiejne •

Strygelet hygiejne •

Tidsprogram Varm luft, hygiejne •

WetCare

WetCare sensitiv •

WetCare silke •

WetCare intensiv •

Specialprogrammer

Specialprogrammer 1-5 •

Brandvæsen

Beskyttelsesmasker •

Beskyttelsesdragt •

Beskyttelsesdragt imprægnering •

Ridesport

Hestedækkener •

Hestedækkener uld •
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Vaskemaskine/vaske-/tørresøjle PW 6080 XL Vario PWT 6089 XL Vario PW 5105 Vario

Styring Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Kapacitet [kg] 9 Vask 9/tørring 9 10

Tromlevolumen [l] 80 80/180 100

Maks. centrifugeringshastighed [o/m] 1.300 1.300 1.100

g-faktor/restfugtighed* [%] 520/44 520/44 370/50

Programtid** [min.] 53 53 53

Opvarmningsform EL EL EL

Vandafløb [LP DN 22/AV DN 70] LP eller AV LP LP eller AV

Frontfarve/-materiale LW, octoblå eller ED Octoblå eller ED Octoblå

Udvendige mål H/B/D [mm] 1.020/700/727 1.930/700/752 1.020/700/827

EL = El, LP = Afløbspumpe, AV = Afløbsventil, LW = Lotushvid emaljeret, ED = Udvendig beklædning rustfrit stål
* Restfugtighed beregnet på varmtvandsskyl i sidste skyl, ** programtid i programmet Kulørtvask 60 °C, varmtvandstilslutning

OCTOPLUS-vaskemaskiner 
9-10 kg/Profitronic L Vario-styring 

Highlight PWT 6089 Vario
•  Kan opstilles som pladsbesparende vaske-/

tørresøjle på under 0,6 m².
 
Ekstra tilbehør
•  Sokler til ergonomisk fyldning og tømning.
•  Doseringspumpe til automatisk dosering af 

flydende rengøringsmiddel.
•  Betalingssystem.

Profitronic L Vario-styring
•  Fire taster til direkte valg og programvælger.
•  Display med angivelse af alle informationer 

på nationalt sprog.
•  Kundespecifik tilpasning af maskine via 

fleksible programmeringsfunktioner. 
•  Mulighed for tilslutning til automatisk 

sæbedosering. 

Highlights
•  Kun hos Miele: skånsom og grundig 

tekstilpleje med SoftCare-tromle.
•  Sikker desinfektion via talrige 

desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. Robert-
Koch-instituttet.
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Tørretumblere OCTOPLUS
Kapacitet på 9 kg/Profitronic L Vario-styring

Highlight PWT 6089 Vario
•  Kan opstilles som pladsbesparende vaske-/

tørresøjle på under 0,6 m².

Ekstra tilbehør
•  Sokler til ergonomisk fyldning og tømning.
•  Betalingssystem.

Profitronic L Vario-styring
•  Fire taster til direkte valg og programvælger.
•  Display med angivelse af alle informationer 

på nationalt sprog.
•  Kundespecifik tilpasning af maskine via 

fleksible programmeringsmuligheder. 
•  Mulighed for tilslutning af automatisk 

sæbedosering (PWT 6089 XL Vario).

Highlights 
•  Kun hos Miele: skånsom og ensartet tørring 

med den nye, patenterede SoftCare-tromle.
•  Kun hos Miele: Præcis tørring af alle tekstiler 

med PerfectDry-systemet.

Tørretumbler/vaske-/tørresøjle PT 7186 XL Vario PWT 6089 XL Vario

Styring Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Tørresystem Udluftning Udluftning

Kapacitet [kg] 9 Vask 9/tørring 9

Tromlevolumen: [l] 180 80/180

Programtid bomuld* [min] 41 41

Opvarmningsform EL EL

Varmeeffekt EL/G [kW] 7,94/8,0 7,94/-

Udluftning DN 100 DN 100

Frontfarve/-materiale LW, octoblå eller ED Octoblå eller ED

Udvendige mål H/B/D [mm] 1.020/700/763 1.930/700/752

EL = El, G = gas, LW = Lotushvid emaljeret, ED = udvendig beklædning rustfrit stål, *programtid for programmet Skabstørt
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Kapacitet og ydelse
Kapacitet og ydelse er de vigtigste data, når 
du skal vælge det rigtige produkt.

•  Til 9 kg tekstiler har en 80-liters vasketromle 
og en 180-liters tørretromle den optimale 
volumen. 

•  Med en centrifugeringshastighed på 
1.300 o/m opnås en restfugtighed på 49 %.

•  Tromlens diameter og centrifugeringshastig-
hed giver en g-faktor på 520.

•  Med de tre varmelegemer på 8 kW opnås en 
programtid på kun 53 min. (kulørtvask 60 °C 
koldt-/varmtvandstilslutning).

Enestående skånsom tøjvask
Den patenterede Miele Softcare-tromles 
skånsomme behandling af tekstilerne er 
videnskabeligt påvist af instituttet for anvendt 
forskning i Krefeld (wfk). 
•  Tekstiler vaskes betydeligt mere skånsomt. 
•  De holder længere takket være den 

skånsomme tøjvask.
•  Uldprogrammet er mere skånsomt end vask 

i hånden.

Miele kvalitet: Made in Germany
•  Stabil rammekonstruktion. 
•  Aftagelig front, bag- og sidevægge, også 

ved opstilling i rækker, giver let adgang ved 
service og vedligeholdelse.

•  Fire fjedre, professionelle støddæmpere 
og kontravægte af støbejern stabiliserer 
det svingende aggregat og sørger også 
ved maksimal centrifugeringshastighed for 
lydsvag drift.

•  Rustfrit stål, som er brugt til tromle, 
tromleflange og vaskekar, er 
modstandsdygtigt over for vaskevand og 
desinfektionsmidler.

Flowmeter

Vaskemaskine PW 6080 XL Vario
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Professionelt udstyr, professionelle løs-
ninger
Miele har ved udvikling af de målgruppe-
specifikke programmer fokus på effektive 
processer og skånsom vask.  
•  Fritsvingende aggregat uden gummibælg i 

døren garanterer en optimalt skånsom vask, 
også ved store mængder tekstiler. 

•  Stor tromlevolumen til nem påfyldning og 
hurtig gennemvædning af vasketøjet.

•  Effektive varmelegemer på 8 kW.
•  Tre varmelegemer, som er placeret sådan 

i vaskekarret, at vaskevandet frit kan 
skylle omkring dem, og vandafløb kan ske 
uhindret.

•  Certificeret iht. det nye maskindirektiv og 
specielt udviklet til erhvervsmæssig brug.

Vandtilløb, vandafløb
•  Fleksibel udnyttelse af koldt og varmt vand. 
•  Vaskemaskinen kan evt. udstyres med en 

ekstra tilslutning til brugsvand 
(fx regnvand) eller varmt vand (> 85 °C).

•  Et flowmeter måler præcist vandtilløbs-
mængden og optimerer således vand-
forbruget.

•  Tryksensorer bestemmer vandstanden 
afhængigt af tøjmængden.

•  Vaskemaskinen som LP-model er udstyret 
med en kraftig afløbspumpe (24 l/min. op 
til 1,00 m udpumpningshøjde), der giver 
fleksible opstillingsmuligheder.

•  Vaskemaskinen som AV-model er udstyret 
med en næsten vedligeholdelsesfri 
afløbsventil (DN 70, flow 24 l/min) og er den 
ideelle løsning ved vask af tekstiler med groft 
snavs.

Forvask, klarvask, desinfektion
•  Tilslutningsstudser på maskinens bagvæg til 

dosering af op til seks flydende midler. 
•  De seks sugelanser er forsynet med 

påfyldningsindikator, hvorved det sikres, 
at der altid doseres korrekt mængde 
vaskemiddel til hver vaskefase.

•  Den patenterede tilførselskanal sikrer, at 
midlerne ikke blandes i dispenserboksen.

Vask, skylning, centrifugering
Ved en optimal tekstilpleje kombineres grun-
dig rengøring, en skånsom vaskeproces og 
effektive resultater optimalt. 
•  Målgruppespecifikke programmer med 

optimalt afstemte vaskeparametre - afprøvet 
i Mieles laboratorium og påvist i praksis. 

•  Stabil drift med dobbelt 
ubalanceovervågning.

•  Optimale skylleresultater med reduceret 
vandforbrug: to skyllefaser med 
centrifugering og slutcentrifugering ved høj 
hastighed.
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Enkeltvis eller som par
Mieles tørretumbler PT 7186 XL Vario er den 
pålidelige og effektive hjælp til at opnå perfekt
finish og er ideel i kombination med vaskema-
skine PW 6080 XL Vario.
Kabinettet har samme høje kvalitet som 
vaskemaskinen.

Størrelse og effekt
•  9 kg, 180 l 
•  Varmeeffekt 8 kW
•  Luftstrøm 310 m³/t
•  Programtid 41 min. (restfugtighed 55 % til 

0 %).

Stærk maskine med flot design
Mieles produkter bliver ofte præmieret i inter-
nationale designkonkurrencer - og det gælder 
også for den nye tørretumbler PT 7186 XL Va-
rio. Det vidner om, at den kendte kvalitet, 
optimale funktion og ambitiøse produktud-
formning udgør en perfekt helhed.

Perfect Dry
Forskellige tekstiler har behov for forskellig 
restfugtighed efter tørring, alt efter om de skal 
lægges på plads i skabet, stryges eller rulles. 
PerfectDry - Mieles patenterede restfugtig-
hedssensor måler og overvåger tørringen 
med sensorer og bestemmer den ønskede 
tørringsgrad præcist.

Enestående skånsom tøjvask
Mieles vaskerimaskiner med den patenterede 
SoftCare-tromle sikrer en skånsom tekstilple-
je. Selv meget sarte tekstiler kan vaskes og 
tørres i Softcare-tromlen. Tekstilerne holder 
sig fine og velplejede i lang tid, og omkostnin-
ger til nye tekstiler reduceres. 

Tekstilerne føres højt opad af tromlens 
overfladestruktur af Softlift-ribben og lander 
blidt på “luftpuder”. Via en diagonal luftfø-
ring i tromlen bevæges de længe gennem 
luftstrømmen og tørres på den måde intensivt 
og ensartet. En teknik, der også giver korte 
tørretider og reduceret energiforbrug.

Tørretumbler PT 7186 XL Vario
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Professionelt udstyr, professionel løsning
•  440 mm indfyldningsåbning til både små 

tøjmængder og store tekstiler som fx dyner. 
•  To separate motorer sikrer en konstant 

luftstrøm og en jævn tørring, selv under 
reversering.

•  Symmetrisk reverseringsrytme med 48 o/
min til perfekt tekstilpleje og ensartet tørring. 

•  Filter med stor overflade på 1.406 cm² til 
fnugopsamling ved op til 16 tørringer.

Tilbehør

Sokkel
Lukket sokkel, rustfrit stål, 25 cm.

Tørrekurv 
Til anbringelse af sportssko, tøjdyr eller sarte 
syntetiske tekstiler. 

Maskeholder
Til at fastgøre fire beskyttelsesmasker.

El eller gas
Miele tørretumbler PT 7186 XL Vario 
fås med el eller gas som varmekilde. Hvis der 
er mulighed for at tilslutte en tørretumbler til 
gas, er det en stor økonomisk fordel. Merpri-
sen på en tørretumbler med gasopvarmning 
er tjent ind på meget kort tid.
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