
Perfekt og hygiejnisk rengøring
MOPSTAR-vaskemaskiner til rengøringsbranchen 
6,5-20 kg
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Kvalitet
Perfekt og hygiejnisk renvaskede tekstiler 
på kortest mulig tid. Dine kunder stoler på 
dine faglige kompetencer, og du kan trygt 
stole på Miele Professional! Materialer af høj 
kvalitet, godt håndværk, avanceret teknologi 
og innovative produktegenskaber, der til fulde 
lever op til kravene fra professionelle brugere: 
Dette er den legendariske Miele-kvalitet. End-
videre er Miele Service kendetegnet ved en 
pålidelig, korrekt og hurtig teknisk service.

Ydelse
Miele Professionals MOPSTAR-vaskemaski-
ner med en kapacitet fra 6,5 til 20 kg udmær-
ker sig ved stor robusthed, korte program-
mer og en vasketeknik, der er afstemt efter 
hhv. en optimal vask og efterbehandling 
af mopper og klude. Vaskemaskinerne sup-
pleres af lige så stærke og robuste tørretumb-
lere. Alle rengøringstekstiler er klar til brug, 
når de skal bruges - en forudsætning for en 
effektiv arbejdsdag.

Effektivitet
Drag dagligt fordel af effektive og tidsbe-
sparende processer! MOPSTAR-vaskema-
skinerne fra Miele Professional er yderst 
effektive og skånsomme for tekstilerne og 
har samtidig en lang levetid. Med "ready 
to use"-programmerne vaskes og efterbe-
handles mopper og klude i en og samme 
arbejdsgang. MOPSTAR-vaskemaskinerne er 
derudover konstrueret til nem, enkel og fejlfri 
betjening.

Renhed og hygiejne
Systemløsning fra Miele Professional

Miele har i over 110 år haft et godt omdømme 
inden for hygiejne og rengøring. Grundlaget 
for denne succes er høj kvalitet, en høj grad 
af innovation samt et kontinuerligt samarbej-
de med brugerne. Resultatet er robuste og 
kraftfulde maskiner, som du trygt kan stole på 
i det daglige brug.

Nyhed: Vaskemaskiner PW 413 og PW 418
Til en optimal og omkostningseffektiv teks-
tilvask i rengøringsbranchen er Mieles nye 
MOPSTAR-vaskemaskiner PW 413 og PW 
418 (fra side 14) med Profitronic D Mop-sty-
ring og en kapacitet på 13-20 kg et optimalt 
valg.
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*Rundspørge fra det uafhængige institut "Mercuri International"

Med Miele Professional er du sikker på 
optimal kvalitet, kapacitet og effektivitet. 
Førsteklasses maskiner, der hver dag lever 
op til forventningerne. Derfor vil 97 % af alle 
eksisterende kunder* købe en maskine fra 
Miele Professional igen.

Pålidelighed
Som fjerde generation i en familieejet virksomhed handler vi som altid 
i overensstemmelse med vores ansvar for vores produkter, processer, 
medarbejdere, forretningsforbindelser og naturens ressourcer.

•  Produktudvikling, der konsekvent stiler mod kvalitet, holdbarhed og 
bæredygtighed

•  Brancheorienteret innovation "Made in Germany"
•  Produktdesign der har modtaget gentagne priser for ergonomi og 

funktionalitet
•  Omfattende systemløsninger fra samme leverandør
•  Lave driftsomkostninger i hele levetiden
•  Fremragende service-team med et landsdækkende net af 

serviceteknikere
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Miele merværdi
Perfekt og hygiejnisk rengøring overalt

Enhver rengøringskontrakt byder på udfordringer, som skal løses. Side-
løbende med valget af en professionel maskine med lang holdbarhed 
spiller valget af maskinens funktionaliteter ligeledes en vigtig rolle i 
forhold til at opretholde en konkurrencemæssig fordel. Og netop her 
kommer MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional til deres 
ret.

•  Sygehuse
•  Hoteller og restauranter
•  Kontorer og offentlige bygninger
•  Børnehaver og skoler
•  Fødevare- og industrivirksomheder

Meget mere med Miele
•  Effektive vaskemaskiner til konkurrencedygtige priser
•  Mopstar systemløsninger fra 6,5 til 20 kg
•  Kompakte maskiner til nem og enkel installation
•  Displaytekst, som kan indstilles til flere sprog
•  Stor tromlevolumen til pads, rengøringsklude, mopper m.m.
•  Korte programmer så mopper og klude hurtigt er klar til brug igen
•  Forskudt start så mopper er klar ved arbejdstids begyndelse
•  Termiske og kemotermiske desinfektionsprogrammer
•  Programparametre iht. retningslinjerne fra Robert-Koch-Instituttet 

(RKI)
•  Ready-to-use: Vask og efterbehandling af mopper og klude i ét og 

samme programforløb
•  Stor afløbsventil beskytter effektivt mod tilstopninger
•  Automatisk dosering af op til 12 flydende midler
•  Registrering af driftsdata
•  Optimeret anvendelse af vand, energi og kemikalier
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Miele merværdi
Erfaring med renhed og hygiejne

MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional er et ideelt valg, når 
der ønskes en høj hygiejnestandard ved vask af rengøringstekstiler. En 
pålidelig og effektiv vask og desinfektion af mopper, klude, pads og 
alle andre tekstiler forhindrer effektivt spredning af kim fra forurenede 
områder - en tvingende nødvendighed der, hvor mange eller svækkede 
mennesker bor.

Omfattende ekspertise
Miele Professional har stor erfaring med hygiejnisk vask inden for 
rengøringsbranchen samt med vask, desinfektion og sterilisering af 
medicinske instrumenter på sygehuse. Derudover har Miele Professio-
nal et tæt fagligt samarbejde med forskellige eksperter, fx det europæ-
iske forskningscenter for rengøring og hygiejneteknologi (FRT) samt 
wfk, Cleaning Technology Institute i Tyskland, og på denne baggrund 
udvikles anvendelige og pålidelige systemløsninger, som rengørings-
branchen kan få stor gavn af.

Opfylder retningslinjerne
I henhold til anbefaling fra Robert-Koch-instituttet (RKI) skal tekstiler 
til flergangsbrug, som anvendes til rengøring og desinfektion, vaskes 
"maskinelt ved brug af et termisk eller kemotermisk desinfektionspro-
gram". Alle MOPSTAR-vaskemaskiner har ved levering et udvalg af 
termiske og kemotermiske desinfektionsprogrammer.
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MOPSTAR fra Miele Professional
Afgørende fordele i det daglige brug

Patenteret for-afvanding
Våde og meget beskidte mopper stiller store krav til vaskeprocessen. 
For-afvandingsprocessen er udviklet til at fjerne mest mulig snavs, før 
den egentlige vaskeproces startes op. Det snavsede vand, herunder 
sæberester, centrifugeres ud af mopperne, før selve vaskeprocessen 
går i gang. Resultatet er en optimal og skånsom vask.

Patenteret dosering af flydende midler
Til nem og økonomisk dosering af flydende rengørings- og desinfek-
tionsmidler kan vaskemaskinen tilsluttes op til 12 doseringspumper. 
Midlerne ledes via forskellige og adskilte doseringskanaler, så de ikke 
blandes uhensigtsmæssigt. Når en beholder er tom, vises omgående 
en melding i betjeningspanelet.

Ubalancekontrol
Kontinuerlige målinger under centrifugeringen minimerer ubalance, selv 
ved høje omdrejningshastigheder. På den måde opnås et optimalt cen-
trifugeringsresultat med ensartede restfugtighedsværdier. Den reduce-
rede mekaniske belastning bidrager også til maskinens lange levetid.

MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele Professional er gennemført 
overbevisende. Maskinerne er udviklet til professionel brug, og med 
kombinationen af hhv. høj kvalitet og effektivitet samt gennemtænkte 
funktioner og egenskaber beviser de selv i en hektisk hverdag deres 
værd.
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Fnugfilter
Ved vask af mopper og andre rengøringstekstiler med lange fibre udgør 
fnug og løse fibre en stor udfordring. I maskinen forhindres tilstop-
ninger bl.a. via de frit omskyllelige varmelegemer. Anvendelse af et 
fnugfilter opfanger fnug m.m. fra afløbsvandet og forhindrer således 
tilstopninger i afløbet.

Patenteret AutoClean-sæbeskuffe
AutoClean-sæbeskuffen holder sig automatisk ren. Med en speciel 
overfladebehandling og kraftige vandstråler løsnes og bortskylles va-
skemiddelrester. På den måde sikres en præcis dosering af alle midler, 
og risikoen for kimdannelse minimeres.

Barrierefri afløbsventil
For at undgå tilstopninger er MOPSTAR-vaskemaskinerne fra Miele 
Professional udstyret med en barrierefri afløbsventil. Grundet den 
optimerede lukkemekanisme og et forstørret tværsnit garanteres en 
problemfri gennemstrømning selv ved grove tilsmudsninger.
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MOPSTAR-vaskemaskiner 
Kapacitet 6,5 - 10 kg / ProfiLine Mop-styring

Vaskemaskine PW 5064 MOPSTAR 60 PW 5084 MOPSTAR 80 PW 5104 MOPSTAR 100

Styring ProfiLine Mop ProfiLine Mop ProfiLine Mop

Kapacitet i kg 6,5 8 10

Tromlevolumen: [l] 59 80 100

Maks. centrifugeringshastighed [omdr./min.] 1.400 1.300 1.100

g-faktor/restfugtighed* [%] 526/<25 520/<25 370/<25

Programtid** [min.] 53 53 57

Opvarmning EL EL EL

Afløb [DN 70] AV AV AV

Front/-materiale Lotushvid Octoblå Octoblå

Udvendige mål H/B/D [mm] 850/595/725 1.020/700/727 1.020/700/827

EL = el, AV = afløbsventil
* Præcis restfugtighedsmåling afhængig af tekstiltype, ** Programtid Mop Standard 60 °C, koldtvandstilslutning

ProfiLine Mop-styring
•  Drejeknap
•  Specialprogrammer til tekstiler anvendt inden for rengøringsbranchen
•  Display med angivelse af temperatur, centrifugeringshastighed og 

resttid

Highlights
•  Kun hos Miele: Skånsom vask med den patenterede SoftCare-tromle
•  Kun hos Miele: Med det patenterede doseringsmodul doseres de 

flydende midler direkte i sæbeskuffen
•  Kun hos Miele: Med den patenterede for-afvanding centrifugeres det 

snavsede vand ud, før selve vaskeprocessen går i gang
•  Vask og efterbehandling af mopper og klude i et samlet programforløb 

(ready-to-use)
•  Sikker desinfektion: Specielle desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. 

Robert-Koch-instituttet sikrer optimal hygiejne

Ekstra tilbehør
•  Doseringsanlæg til automatisk dosering af flydende midler
•  Sokler til ergonomisk fyldning og tømning
•  Fnugfilter i rustfrit stål til filtrering af fnug og grove partikler i 

afløbsvandet

Miele SoftCare-tromle: Patent EP 0 935 687 B1
Miele adapter til flydende dosering: Patent EP 1 835 063 B1
Miele for-afvanding: Patent EP 2 003 236 B1

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l] 60 80 100
Mopper bomuld 190 g / 40 cm 33 42 53
Mopper bomuld 220 g / 50 cm 29 36 45

Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm 54 66 80
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm 38 47 55

Klude Quickstar 22 g 159 182 227
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ProfiLine Mop-styring 

Nem og sikker betjening
MOPSTAR-vaskemaskinerne sikrer en enkel og fejlfri betjening og 
dermed ubrudte arbejdsprocesser. Styringen indeholder mange pro-
grammer til rengøringsbranchen (vask/efterbehandling/desinfektion af 
mopper og klude, pads, gardiner etc.) samt et program til maskinren-
gøring. Betjeningen sker via store drejeknapper samt funktionstaster og 
et letlæseligt display.

MOPSTAR vaskemaskiner ProfiLine Mop-styring
PW 5064 PW 5084 PW 5104

Programvalg med chipkort - - -
Frit programmerbar styring - - -
Faste programmer • • •
Ready-to-use-programmer • • •
Program Klude • • •
Program Mopper • • •
Program Dørmåtter o o o
Program Pads • • •
Andre målgruppespecifikke program-
mer o • •

Tilslutning til vejesystem - - -
Tilslutning til flydende dosering 6 6 6
Vandgenvinding - - -
Procesdokumentation - - -
• = standard, o = ekstra
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NYHED: Vaskemaskinerne PW 413 og PW 418

Betjeningsvenlig dørlås OneFingerTouch

Patenteret SoftCare-tromle 2.0

Innovativt design af vaskekar
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NYHED: OneFingerTouch

Nem og enkel betjening med automatisk dørlås

Nem fyldning og tømning via den 415 mm store 
døråbning

MOPSTAR-vaskemaskiner PW 413 og PW 418
Den nye dør i vaskemaskinerne er med en diameter på 415 mm dimen-
sioneret til en nem og enkel fyldning og tømning. Desuden er den for-
synet med den nye patenterede dørlås OneFingerTouch: Døren lukkes 
med et blidt tryk med en finger. Endvidere låses døren automatisk ved 
programstart og åbnes blidt efter programslut.

Miele dørlås: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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Sammenlignet med en konventionel tromle har SoftCare-tromlen en 
speciel overfladestruktur samt et reduceret antal mindre huller i tromle-
væggen, hvilket giver et minimalt, mekanisk slid på tekstilerne. Resultatet 
er en optimal og skånsom vask - selv ved grove tilsmudsninger og kraftig 
fnugdannelse - hvilket forlænger rengøringstekstilernes levetid.

•  Rengøringsvirkning påvist af wfk
•  Den patenterede struktur på tromlevæggen gør, at tekstilerne glider på 

en tynd vandfilm
•  Mindre huller med polerede kanter minimerer beskadigelser, herunder 

trådudtræk på tekstiler

SoftCare-tromle 2.0 med nye medbringere i MOPSTAR-vaskemaski-
nerne PW 413 og PW 418
Medbringerne i Softcare-tromle 2.0 løfter vandet langt opad i tromlen un-
der vaskeprocessen. Med den nye placering af åbninger i medbringerne 
overbruses tekstilerne med op til 500 l vand pr. vaskeproces, hvorved der 
sikres en intensiv gennemvædning.

Patenteret SoftCare-tromle

Skånsom tekstilpleje grundet enestående overflade-
struktur

Miele SoftCare-tromle: Patent EP 0 935 687 B1

SoftCare-tromleKonventionel tromle
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Høj stabilitet med nyudviklet fjeder-i-
fjeder-system

MOPSTAR-vaskemaskinerne PW 413 
og PW 418

Det højeffektive affjedringssystem bestående 
af sæt med 2 uafhængige trykfjedre samt 
støddæmper giver vaskemaskinen en høj sta-
bilitet. En stabilitet, som minimerer overførsel 
af vibrationer til gulvet under centrifugerings-
fasen.

Toppræstationer i vaskeriet
Yderligere produktfordele
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Enkel og nem installation

MOPSTAR-vaskemaskinerne PW 413 
og PW 418

Vaskemaskinens udvendige mål (bredde og 
dybde) er afstemt med tanke på passage 
gennem standarddøre med en bredde på hhv. 
800 og 900 mm. Endvidere kan maskinen 
løftes op og køres på plads med en palleløf-
ter. Resultatet er en nem og enkel installation 
uden behov for demontering af maskindele.



20

NYHED: MOPSTAR vaskemaskiner
Til 13-20 kg / Profitronic D Mop-styring

Vaskemaskine PW 413 MOPSTAR 130 PW 418 MOPSTAR 180

Styring Profitronic D Mop Profitronic D Mop

Kapacitet i kg 13–14 18–20

Tromlevolumen: [l] 130 180

Maks. centrifugeringshastighed [omdr./min.] 1.025 950

g-faktor/restfugtighed* [%] 360/<25 360/<25

Opvarmning EL EL

Afløb [DN 70] AV AV

Front/-materiale Octoblå Octoblå

Udvendige mål H/B/D [mm] 1.352/799/1010 1.452/924/950

EL = el, AV = afløbsventil
* Præcis restfugtighedsmåling afhængig af tekstiltype

Profitronic D-styring
•  6 taster til direkte valg
•  Specialprogrammer til tekstiler inden for rengøringsbranchen
•  Display viser alle informationer på nationalt sprog

Highlights
•  Nem dørlukning med OneFingerTouch
•  Effektiv udnyttelse af ressourcer takket være nyt design af vaskekar.
•  Høj stabilitet, selv ved høje centrifugeringshastigheder, på grund af 

det effektive affjedringssystem
•  Kun hos Miele: Optimal og skånsom vask takket være den 

patenterede SoftCare-tromle 2.0 med nyudviklede medbringere
•  Kun hos Miele: Med det patenterede doseringsmodul doseres de 

flydende midler direkte i sæbeskuffen
•  Kun hos Miele: Med den patenterede for-afvanding centrifugeres det 

snavsede vand ud af tekstilerne, før selve vaskeprocessen går i gang
•  Vask og efterbehandling af mopper og klude i et samlet programforløb 

(Ready-to-use)
•  Sikker desinfektion: Specielle desinfektionsprogrammer, bl.a. iht. 

Robert-Koch-instituttet, sikrer optimal hygiejne

Ekstra tilbehør
•  Doseringsanlæg til automatisk dosering af flydende midler
•  Sokler til ergonomisk fyldning og tømning
•  Fnugfilter i rustfrit stål til filtrering af fnug og grove partikler i 

vaskevandet

Miele SoftCare-tromle 2.0: Patent EP 2 700 744 B1
Miele adapter til flydende dosering: Patent EP 1 835 063 B1
Miele for-afvanding: Patent EP 2 003 236 B1

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l] 130 180
Mopper bomuld 190 g / 40 cm 68 105
Mopper bomuld 220 g / 50 cm 59 91

Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm 100 160
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm 75 115

Klude Quickstar 22 g 295 455

Maskinen fås også i en model med multifunktionsmodul, uden 
sæbeskuffe
•  Med multifunktionsmodulet kan vaskemaskinen dosere op til 6 

forskellige flydende midler direkte i maskinen.
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Profitronic D Mop-styring

Nem og hurtig adgang til optimale programmer
MOPSTAR-vaskemaskinerne er udstyret med en Profitronic D Mop-sty-
ring og er ideelle, når der ønskes en maskine med en nem og enkel 
betjening. Alle informationer vises med tekst i maskinens display, der 
kan indstilles til 11 forskellige sprog.

Styringen indeholder 12 faste programmer, og derudover kan vigti-
ge parametre som temperatur og centrifugeringshastighed indstilles 
manuelt før hver programstart. Den aktuelle fyldningsmængde kan 
ligeledes indstilles, hvorved vand-, energi- og vaskemiddelforbrug 
reduceres tilsvarende. Styringen er forberedt til tilslutning af op til 12 
doseringspumper.

Programvalg sker på enkel vis via de seks taster på betjeningspanelet. 
De fem mest anvendte programmer er allokeret til tast 1-5 og er derfor 
tilgængelige ved tryk på den respektive tast (1-5). De resterende pro-
grammer vælges fra programmenuen, som kaldes frem ved et længere 
tryk på tast 6.

MOPSTAR-vaskemaskiner Profitronic D Mop-styring
PW 413 PW 418

Programvalg med chipkort - -
Frit programmerbar styring - -
Faste programmer • •
Ready-to-use-program • •
Program Klude • •
Program Mopper • •
Program Dørmåtter • •
Program Pads • •
Andre målgruppespecifikke program-
mer • •

Tilslutning til vejesystem - -
Tilslutning til flydende dosering 6 6
Vandgenvinding - -
Procesdokumentation - -
• = standard, o = ekstra
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Ready-to-use
Vask og efterbehandling i kun én proces

Nemt, enkelt og tidsbesparende: Med den proces, som Miele Profes-
sional har udviklet til automatisk efterbehandling af mopper og klude, 
efterbehandles rengøringstekstilerne, mens de endnu ligger i maskinen 
med det ønskede rengørings- eller desinfektionsmiddel. Den maskinel-
le efterbehandling sikrer en præcis og ressourcebesparende dosering 
og minimerer hudkontakt. Den hidtil nødvendige manuelle vridning af 
tekstilerne falder helt bort. Mopper og klude er klar til brug direkte fra 
vaskemaskinen.

Vask og efterbehandling af mopper og klude "Ready-to-use"
MOPSTAR-vaskemaskinerne fritager brugeren for flere arbejdsproces-
ser. På den måde spares arbejdstid, vand og kemikalier. Samtidig øges 
rengøringseffekten, da tekstilernes restfugtighed kan indstilles efter 
behov.

Forafvanding, vask og desinfektion
Rengøringstekstilerne for-afvandes efter programstart for at fjerne gro-
ve tilsmudsninger, sæberester og snavset vand. Dette betyder, at teks-
tilerne er optimalt forberedt til at kunne optage hhv. vand og sæbe-/
desinfektionsmiddel i den efterfølgende vaske- og desinfektionsfase.

Centrifugering og efterbehandling
Efter slutcentrifugeringen efterbehandles rengøringstekstilerne 
automatisk med det ønskede middel til hhv. gulvvask eller aftørring af 
overflader.

Mopper og klude er nu klar til brug og kan anvendes direkte og/
eller medbringes på rengøringsvognen. Hvis en klud foldes 2 gange 
umiddelbart før brug, opstår der i alt 8 sider til hygiejnisk aftørring af 
overflader.
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Vaskemaskiner med en kapacitet på op til 32 kg
Også ved behov for vask af store mængder mopper og klude har Miele 
Professional en løsning. Ud over MOPSTAR-vaskemaskinerne med en 
kapacitet på 6,5 til 20 kg tilbyder Miele også vaskemaskiner med en 
kapacitet på helt op til 32 kg (320 liter tromlevolumen). Ud over pro-
grammerne til rengøringsbranchen kan yderligere programmer indstilles 
individuelt via den frit programmerbare styring.

Barriere-vaskemaskiner (ren/uren)
Til områder med meget høje hygiejnekrav, fx på sygehuse og pleje-
hjem, kan Miele tilbyde barriere-vaskemaskiner med ren/uren side. Bar-
riere-vaskemaskinerne fås med en kapacitet på hhv. 16, 24 og 32 kg.

Kapacitet [kg] / tromlevolumen [l] 160 240 320
Mopper bomuld 190 g / 40 cm 84 126 168
Mopper bomuld 220 g / 50 cm 73 109 145

Mopper mikrofiber 120 g / 40 cm 130 200 260
Mopper mikrofiber 170 g / 50 cm 90 146 180

Klude Quickstar 22 g 364 545 727

Vaskemaskiner Profitronic M-styring
PW 
6241

PW 
6321

PW 
6163

PW 
6243

PW 
6323

Programvalg med chipkort • • • • •
Frit programmerbar styring • • • • •
Ændring af faste programmer • • • • •
Ready-to-use-program • • • • •
Program Klude • • • • •
Program Mopper • • • • •

Program Dørmåtter • • • • •

Program Pads • • • • •
Andre målgruppespecifikke program-
mer • • • • •

Tilslutning til vejesystem • • • • •
Tilslutning til flydende dosering 12 12 12 12 12
Vandgenvinding • • • • •
Procesdokumentation • • • • •
• = standard

Yderligere systemløsninger
Vaskemaskiner op til 32 kg
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Yderligere systemløsninger
Tørretumblere op til 40 kg

Tørretumbler
Skal mopper opbevares i længere tid, fx weekenden over, skal de 
tørres for at forhindre vækst af mikroorganismer. Miele Professional 
tilbyder højtydende og energieffektive tørretumblere med specifikke 
programmer til varetagelse af denne opgave.

Tørretumbler med varmepumpe-teknologi
Mieles varmepumpetørretumblere sætter med energibesparelser på op 
til 60 % nye rekorder, hvad angår energieffektivitet. Varmepumpetek-
nologien gør det muligt at installere sådanne tørretumblere i rum uden 
aftræksinstallation.

Miele tørretumbler i SlimLine-konstruktion
Med en bredde på kun 711 mm kan disse produkter passere almin-
delige døråbninger og er således det ideelle valg fx til lokaler med 
begrænset plads.
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Tilbehør

Det rigtige tilbehør gør det daglige arbejde nemmere. Således sikrer 
sokler en optimal ergonomisk håndtering ved fyldning og tømning af 
maskinen. Derudover gør de tilslutning til afløb muligt - både til gulv-
afløb og via væggen. Fnugfiltre filtrerer afløbsvandet for grove tilsmuds- 
ninger og beskytter mod tilstopninger. Vaskevogne og -baljer gør trans-
porten nemmere og er uundværlige i en optimal arbejdsproces.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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Spidsbelastningsafbry-
delse Udstyr Materialenr. Artikel-nr.

BSS Tilslutning til spidsbelastningsafbrydelse til vaskemaskinerne PW 413 og PW 418 59.1703.58D

Fnugfilter Udstyr Materialenr. Artikel-nr.

UG 5005-75 inkl. FFK 5005 Sokkel til PW 5064, lukket, integreret fnugfilter; H 75 cm 7734460 59.5005.11

FFK 5005 Fnugfilter til indbygning 
i UG 5005-75, UO 5005-30 og 5005-47

7312050 59.5100.24

FFK 01 Fnugfilter 4637900 59.5100.22

Sokler Udstyr Materialenr. Artikel-nr.

UO 5005-30 Sokkel til PW 5064, åben, H 30 cm 1496700 59.5005.02

UO 5005-47 Sokkel til PW 5064, åben, H 47 cm 7976310 59.5005.12

UG 5005-30 Sokkel til PW 5064, lukket, H 30 cm 1514720 59.5005.01

UG 5005-47 Sokkel til PW 5064, lukket, H 47 cm 7976320 59.5005.13

UG 5005-75 Sokkel til PW 5064, lukket, H 47 cm 7312020 59.5005.10

UO 6008 Sokkel til PW 5084, åben, H 30,6 cm 7129240 59.6008.02

UG 6008 Sokkel til PW 5084, lukket, H 33,6 cm 7689330 59.6008.01

US 6008 Sokkel med skuffe til PW 5084, H 32,1 cm 7687630 59.6008.03

UO 5010 Sokkel til PW 5104, åben, H 30 cm 9038900 59.5010.02

UG 5010 Sokkel til PW 5104, lukket, H 30 cm 9038870 59.5010.01

UO 413-30 Sokkel til PW 413, åben, H 30 cm 10496970 59.0413.01D

UG 418-30 Sokkel til PW 418, lukket, H 30 cm 10496980 59.0413.02D

UG 418-25 Sokkel til PW 418, lukket, H 25 cm 10497040 59.0418.02D

Undervogne og  
vaskebaljer Udstyr Materialenr. Artikel-nr.

FG 40 Undervogn 2101810 59.1200.07

FG 85 Undervogn 2101820 59.1200.08

HG Håndtag til undervogn 2101830 59.1200.10

WW 45 rød Vaskebalje, 45 l, rød 2084680 59.1000.04

WW 45 blå Vaskebalje, 45 l, blå 9121080 59.1000.08

WW 85 rød Vaskebalje, 85 l, rød 2084670 59.1000.05

WW 85 blå Vaskebalje, 85 l, blå 9121090 59.1000.09
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Immer besser
Miele har siden 1899 været tro over for sin 
virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, 
som danner grundlag for en kontinuerlig 
innovation samt sikrer en høj kvalitetsstan-
dard. Et løfte, der giver professionelle brugere 
sikkerhed for, at de har besluttet sig for det 
rigtige produkt.

Prisvinder
Mieles produkter produceres i højeste kvalitet, 
hvorfor Miele regelmæssigt vælges som det 
bedste og mest tillidsvækkende brand af 
forbrugerne. 

Alt fra samme leverandør
Miele Professional tilbyder holdbare vaskema-
skiner og tørretumblere til professionelt brug 
samt tilbehør og konsulentydelser i samme 
høje kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyr-
relser er Miele Service hurtigt fremme.

Miele Professional på internettet
•  Udførlige informationer om tekniske data, 

udstyr og tilbehør
•  Brochurer til alle produktgrupper og 

anvendelsesområder til download
•  Beskrivende forklaringer, vejledninger og 

produktpræsentation på YouTube


