
De basis voor 
uw succes.

Miele Professional. Immer Besser.

De nieuwe Kleine Geweldenaars: compacte wasmachines  
en droogautomaten voor professioneel gebruik.



Waarop u  
kunt vertrouwen.

Dagelijks doet u er alles aan om uw klanten tevreden te 
houden en uw bedrijf tot een succes te maken. Om u 
daarbij op het belangrijkste te kunnen concentreren, moet 
u kunnen vertrouwen op de functies en prestaties van uw 
wasmachine en droogautomaat.

Wat ons tot uw sterke partner maakt, komt voort uit 90 
jaar ervaring in de professionele wasserijtechniek en ons 
motto “Immer Besser”. Onze robuuste professionele  
machines van Miele-kwaliteit overtuigen u elke dag met 
vlotlopende programma's en een perfect schoon resultaat. 
Zo zijn ze een waardevol element om uw onderneming tot 
een succes te maken.

De nieuwe Kleine Geweldenaars.

Al meer dan een miljoen Kleine Geweldenaars hebben 
de afgelopen vier decennia een plek gekregen in hotels, 
zorginstellingen, wooncentra en vele andere bedrijven. 
Met de nieuwe generatie presenteert de succesvolle serie 
nu talrijke innovatieve technologieën en functies voor nog 
meer reinigingskwaliteit, zuinigheid, bedieningscomfort en 
flexibiliteit.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voor elke eis de passende oplossing.

Of het nu gaat om een kapperssalon, hotel, kleuterschoolof 
vakantiepark – wie dagelijks moet kunnen vertrouwen op 
schoon en hygiënisch wasgoed heeft een sterke systeem- 
oplossing nodig voor een snel en perfect reinigingsresultaat.

De nieuwe generatie Kleine Geweldenaars is op de meest 
uiteenlopende professionele gebieden een inspiratie door 
haar uitmuntende wasprestaties, zeer hoge efficiëntie 
alsook bijzondere gebruikersvriendelijkheid. En dankzij hun 
talrijke verbindingsmogelijkheden voldoen de machines 
vandaag al aan de eisen van morgen.

Maak op de volgende bladzijden kennis met onze nieuwe 
wasmachines en drogers en overtuig uzelf van hun door- 
dachte functies en grote voordelen voor de meest uiteen- 
lopende toepassingen. De nieuwe Kleine Geweldenaars 
kunnen behalve in de hier gepresenteerde branches ook 
worden gebruikt in wellnesscentra, ambulancediensten, 
jachten en vele andere gebieden.

Ontdek onze op maat gesneden speciale oplossingen op : 
www.miele.nl/pro/nieuwe-kleine-geweldenaars

Neemt weinig plaats in. 
Maximale power.
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Prestaties omhoog.  
Kosten omlaag.

De innovatie. 

 

  
   

   

  
   

  

Sinds 1899 staat Miele voor kwaliteit, dat onder andere 
blijkt uit de uitvoering, duurzaamheid en de lage Total Cost
of Ownership van de Kleine Geweldenaars. Ook het 
bijzonder behoedzaam omgaan met de gereinigde 
textielsoorten overtreffen alle eisen die worden gesteld aan 
professionele wassystemen.

Ook op het gebied van zuinigheid en efficiëntie is de 
nieuwste generatie van de Kleine Geweldenaars 
toonaagevend. Dankzij de ongekend korte reinigings- en 
drogingsduur kan iedere lading wasgoed al na 87 minuten 
weer worden gebruikt, terwijl het heel precies omgaan met 
water, stroom en reinigingsmiddelen garant staat voor een 
duurzaam gebruik van waardevolle hulpbronnen en 
daardoor uw lopende kosten verlaagt.

Overtuigende kwaliteit en maximale efficiëntie:
• Korte wasduur van slechts 49 minuten
• Laag verbruik van hulpbronnen en lage

Total Cost of Ownership
• Lange gebruiksduur: berekend op 30.000

wasbeurten
• Grondige reiniging, zelfs van zeer vervuild textiel
• Behoedzaam was- en droogproces dankzij

gepatenteerde SoftCare-trommel
• Kortere drogingsproces dankzij lager restvocht-
   percentage van slechts 48% door het centrifugeren met    
   hoge g-factor

  

  
  

  

  

Eenvoudige verbinding en een geweldig comfort:
• Aangepaste beladingscapaciteit: 6 kg-, 7 kg- of

8 kg-trommel*
• Eenvoudige bediening via touchdisplay
• Comfortabel gebruik door verschillende groepen 
    personen dankzij intuïtieve taalkeuze
• Grote keuze aan doelgroepspecifieke was- en droog-

programma's
• Makkelijk oproepen van de status via de Miele-App*

De Kleine Geweldenaars moeten er vooral voor zorgen,dat 
uw dagelijkse werkzaamheden merkbaar vergemakkelijkt 
worden. Daarom hebben we de nieuwe generatie 
uitgevoerd met allerlei innovatieve functies die het verzorgen 
van uw was zo eenvoudig mogelijk maken.

Diverse trommelgroottes evenals op maat gemaakte 
wasprogramma's bieden de juiste oplossing voor ieder 
gebruik, terwijl de digitale aansluitingen van de machines 
zorgen voor verbinding.

*Geldt voor de serie Performance Plus.
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Stralend witte tafellakens, donzige badjassen en fris 
geurende handdoeken – verzorgd textiel is het visitekaartje 
van uw bedrijf en zorgt er voor een groot deel voor, dat uw 
gasten zich op hun gemak voelen en graag bij u 
terugkomen.

De nieuwe Kleine Geweldenaars zijn uitgerust met 
profes- sionele was- en droogprogramma's die speciaal 
zijn toegespitst op de horeca, zodat uw eigen wasgoed na 
ieder gebruik snel weer beschikbaar is. Na precies 87 
minuten  zijn handdoeken, beddengoed, tafellakens of 
kleding stukken weer schoon, droog en fris. De 
gepatenteerde  SoftCare-trommel zorgt er bij iedere 
wasbeurt voor dat het  textiel zijn kwaliteit lang behoudt en 
daardoor minder vaak  hoeft te worden vernieuwd.

In zorginstellingen staat het welzijn van de bewoners op de 
eerste plaats. De oplettendheid van het verplegend per-
soneel draagt daarbij net zoveel bij aan de geborgenheid 
van thuis als hygiënische reinheid en zorgzaam omgaan 
met persoonlijke kleding. 

De nieuwe Kleine Geweldenaars van Miele reinigen intensief  
en behoedzaam en voldoen daarbij aan de hoogste 
standaarden op het gebied van hygiëne. Door hun korte 
programma's en de intuïtieve bediening zijn ze de ideale 
ondersteuning in de zorgsector.

 

   

   
 

  
   

 

  

 

De High-End-serie Performance Plus is de ideale 
oplossing voor hotels, restaurants en catering-
bedri jven, die hun textiel met de nieuwe toestellen 
snel en  eenvoudig kunnen reinigen.

De highlights voor de horeca:
• Korte programmaduur: wasduur van slechts

  49 minuten, droogduur van slechts 38 minuten
• Grondige verwijdering van vet en ander

hardnekkig vuil door professionele
wasprogramma's

• Dagelijkse hoge reinigingscapaciteit
• Comfortabele bediening door tekst op kleuren-

display met fulltouch-bediening en makkelijk
te begrijpen menu's in wel 32 talen

• Verbinding via LAN en WiFi

Gedetailleerde informatie over de Miele-Performance 
Plus-serie kunt u lezen op bladzijde 11.

Performance Plus

 

   

   

  
  
  

 

De krachtige Performance-serie voldoet over de hele 
linie aan de bijzondere eisen die in verzorgingshuizen 
worden gesteld – in het bijzonder
het wasmachinemodel “Hygiëne”. dat over speciale 
desinfectieprogramma's beschikt voor het op 
betrou wbare wijze reinigen van vervuild textiel.

De highlights voor zorginstellingen:
• Grondige reiniging door speciale

desinfectieprogramma's*
• Behoedzaam was- en droogproces dankzij

gepatenteerde SoftCare-trommel
• Hoge beladingscapaciteit van 7 kg
• Korte wasduur van slechts 49 minuten
• Korte droogduur van slechts 38 minuten

Gedetailleerde informatie over de Miele-Performance- 
serie kunt u lezen op bladzijde 10.

Performance

De basis voor 
uitzonderlijke gastvrijheid.

De basis 
voor liefdevolle zorg.

*Geldt voor de wasmachine Performance Hygiëne.
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Het maakt niet uit of u kapper, caféhouder of slager bent
– uw klanten willen graag overtuigende service en uw 
onverdeeldeaandacht. Dan is het goed wanneer u wat 
betreft het verzorgen van wasgoed kunt vertrouwen op een 
professio nele oplossing.

Met de nieuwe generatie Kleine Geweldenaars wordt het 
reinigen en drogen van uw textiel eenvoudig, comfortabel 
en tijdbesparend. Speciale op maat gemaakte program- 
ma's zorgen ervoor dat uw textiel grondig en behoedzaam
gewassen en gedroogd wordt. En dankzij hun compacte 
afmetingen zijn de nieuwe Kleine Geweldenaars

 

Daar waar wasruimtes door veel verschillende personen 
worden gebruikt, liggen de eisen die aan de machines 
worden gesteld erg hoog. Daarbij speelt de stevigheid en 
duurzaamheid van de toestellen een doorslaggevende rol, 
evenals de eenvoudige bediening en een grote programma-
keuze voor alle opties.

De nieuwe Kleine Geweldenaars bieden behalve lage total 
cost of ownership en een comfortabel touch-display met 
tekstweergave in vele talen ook digitale verbindingsmogelijk-
heden die de reserverings- en betaalprocessen makkelijker 
maken.

   

  

  
  

  

 

Als u een middenstandsbedrijf heeft, maakt u de juis- 
te keuze als u kiest voor een professionele machine 
uit de serie Performance. Deze machines voldoen 
tenslotte op slechts 0,5 vierkante meter aan de 
hoogste eisen op het gebied van wassen en drogen.

De highlights voor ambachtelijke en kleine 
bedrijven:
• Compacte opstelafmeting – ook op te stellen

als was-droogzuil
• Dagelijks grote hoeveelheden reinigen dankzij de

slechts 87 minuten durende was- en droog-
pro gramma's

• Hoge beladingscapaciteit van 7 kg
• Grondige reiniging van zelfs hardnekkig vuil, zoals

cosmetica of vet
• Makkelijke bediening via Touch-display

Gedetailleerde informatie over de Miele-Performance- 
serie kunt u lezen op bladzijde 10.

Performance

   

   

   

   

  

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 
 

 

 

De was- en droogtijd bij de modellen van de High- 
End-serie Performance Plus duurt slechts 87 
minuten en de toestellen zijn gebouwd voor 30.000 
wasbeurten. Daarom zijn ze het meest geschikt om 
te  worden gebruikt in wooncomplexen en 
studentenh uizen,waar diverse eisen aan de 
toestellen worden  gesteld.

De highlights voor wooncomplexen:
• Eenvoudig reserveren en betalen dankzij

digitale verbindingsopties
• Korte programmaduur: wasduur van slechts

  49 minuten, droogduur van slechts 38 minuten
• Optimale trommelgrootte door vrij te kiezen

volume: 6 kg, 7 kg of 8 kg
• Comfortabele bediening door tekst op kleuren-

display met fulltouch-bediening en makkelijk te 
begrijpen menu's in wel 32 talen

• Makkelijk oproepen van de status van de machine
via de Miele-App*

Gedetailleerde informatie over de Miele-Performance 
Plus-serie kunt u lezen op bladzijde 11.

Performance Plus

De basis 
voor excellente service.

De basis  
voor comfortabel leven.
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Belading 7 kg/Besturing M Select Belading 6–8 kg/Besturing M Touch Flex

Wasmachine PWM 507 PWM 507 Hygiëne

Programmabesturing M Select M Select

Beladingscapaciteit [kg] 7 7

Trommelinhoud [l] 64 64

Max. centrigugetoerental [omw./min] 1.600 1.600

g-factor/restvocht* [%] 704/48 704/48

Looptijd** [min] 49 49

Verwarmingssoort EL EL

Waterafvoer [DP DN 22/DV DN 70] DP of DV DP of DV

Kleur front/materiaal LW of RVS LW of RVS

Buitenmaten h/b/d [mm] 850/595/725 850/595/725

EL = elektro, DP = afvoerpomp, DV = afvoerklep LW = lotuswit geëmailleerd, RVS = roestvrij staal
* Aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen bij de laatste spoelbeurt. ** Looptijd van het programma voor bonte was was 60 °C, warmwateraansluiting.

Wasmachine PWM 906 PWM 907 PWM 908

Programmabesturing M Touch Flex M Touch Flex M Touch Flex

Beladingscapaciteit [kg] 6 7 8

Trommelinhoud [l] 57 64 73

Max. centrigugetoerental [omw./min] 1.600 1.600 1.600

g-factor/restvocht* [%] 704/48 704/48 704/48

Looptijd** [min] 49 49 49

Verwarmingssoort EL EL EL

Waterafvoer [DP DN 22/DV DN 70] DP of DV DP of DV DP of DV

Kleur front/materiaal LW of RVS LW of RVS LW of RVS

Buitenmaten h/b/d [mm] 850/595/725 850/595/725 850/595/725

EL = elektro, DP = afvoerpomp, DV = afvoerklep LW = lotuswit geëmailleerd, RVS = roestvrij staal
* Aanduiding restvocht met betrekking tot warm spoelen bij de laatste spoelbeurt. ** Looptijd van het programma voor bonte was was 60 °C, warmwateraansluiting.

Droogautomaat PDR 507 PDR 507 HP

Programmabesturing M Select M Select

Droogsysteem Luchtafvoer Warmtepomp**

Beladingscapaciteit [kg] 7 7

Trommelinhoud [l] 130 130

Looptijd* [min] 38 57***

Verwarmingssoort EL HP

Verwarmingsvermogen [kW] 6,14 –

Luchtafvoer DN 70 –

Kleur front/materiaal LW of RVS LW of RVS

Buitenmaten h/b/d [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = elektro, HP = warmtepomp, LW = lotuswit geëmailleerd, RVS = roestvrij staal * looptijd in het programma kastdroog ** Bevat gefluoreerde broeikasgassen, hermetisch afgesloten;
Soort koelmiddel R134a, hoeveelheid koelmiddel 0,5 kg, aardopwarmingspotentieel koelmiddel: 1430 kg CO₂ e, aardopwarmingspotentieel droger PDR 507 HP: 715 kg CO₂ e. 
***looptijd voor partijen textiel van gemengde weefsels

Droogautomaat PDR 908 PDR 908 HP

Programmabesturing M Touch Flex M Touch Flex

Droogsysteem Luchtafvoer Warmtepomp**

Beladingscapaciteit [kg] 8 8

Trommelinhoud [l] 130 130

Looptijd* [min] 38 57***

Verwarmingssoort EL HP

Verwarmingsvermogen [kW] 6,14 –

Luchtafvoer DN 70 –

Kleur front/materiaal LW of RVS LW of RVS

Buitenmaten h/b/d [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = elektro, HP = warmtepomp, LW = lotuswit geëmailleerd, RVS = roestvrij staal * looptijd in het programma kastdroog ** Bevat gefluoreerde broeikasgassen, hermetisch afgesloten;
Soort koelmiddel R134a, hoeveelheid koelmiddel 0,5 kg, aardopwarmingspotentieel koelmiddel: 1430 kg CO₂ e, aardopwarmingspotentieel droger PDR 908 HP: 715 kg CO₂ e. 
***looptijd voor partijen textiel van gemengde weefsels.

NIEUW: wasmachines en 
drogers.
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