
Miele tvättmaskin PW 413
Tvättmaskin med kapacitet 14 kg
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Superb teknologi för fastighetens 
grovtvättstuga 

Med ”THE BENCHMARK MACHINES” menar vi att vi sätter 

en helt ny standard för professionella tvättmaskiner, vad det 

gäller funktion, prestanda och kvalitet. 

PW 413 ”PERFORMANCE” är skräddarsydd för kraven 

i svenska fastighetstvättstugor. En ofta tuff miljö och 

skrymmande grovtvätt ställer extra höga krav på kvalitet 

och driftsäkerhet. Andra viktiga egenskaper är låg vatten- 

och energiförbrukning samt högcentrifugerande konst-

ruktion viket ger låg restfuktighet och snabbare torkning. 

Låg restfuktighet, efter tvätt, är väsentligt för torktid och 

energiförbrukning speciellt när tjocka skrymmande textiler 

skall torkas på ett mindre effektivt sätt, d.v.s. i torkrum eller 

torkskåp.

Honeycomb drum 2.0

Mieles patenterade skontrumma har vidareutvecklats 
genom att innertrumman försetts med extra hål som är 
placerade så att de fyller tvättvalkarna bättre och leder till 
ett förbättrat sköljresultatet. Tvättvalkarna har också  
anpassats så att de väter tvätten snabbare vilket  
effektiviserar tvättprocessen. 

Extremt mjuk gång tack vare  
unik ”fjäder-i-fjäder” teknik 

Fjädringen i dessa maskiner består av dubbla oberoende 

fjädrar som är placerade inuti varandra samt extra stöt- 

dämpare. Resultatet är en synnerligen mjuk gång och  

minskade vibrationer, speciellt vid centrifugeringen. 

De minskade vibrationerna minimerar risken för stomljud i 

fastigheten, men förlänger också maskinens livslängd. 

Tvättmaskiner PW 413
Miele kvalité, Made in Germany
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Användarvänlig styrning 

Enkelt handhavande är extra viktigt i fastighetstvättstugor.  
Profitronic D programelektronik med 13 fasta tvättprogram,  
6 snabbvalsknappar och möjlighet att välja 11 språk gör det  
enkelt för hyresgästen.

Efter programval kan tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal 
justeras av användaren.

Nödstopp enligt SS-EN 10472-1:2008.

Dosering av tvättmedel

Tvättmedelsfacket är placerat i fronten för att enkelt kunna 
fyllas på. I facket finns tre skopor, för fyra olika kemikalier. 
För att korta eller rullstolsburna skall kunna fylla på tvätt- 
medel måste tvättmedelsfacket vara placerad på fronten, 
inte ovanpå maskinens topplock. En grovtvättmaskin är 
extra stor och hög och då är tvättmedelsfackets placering 
också extra viktigt. 

Givetvis finns det också anslutningar och signaler för att 
ansluta externa doseringspumpar.

Genomtänkta intagsmått  
för enkel intransport 

PW 413 (bredd 795 mm) kan enkel transporteras genom ett dörrhål 

på 800 mm.

Intrasporten av maskinen kan ske på sin leveranspall eller utan 

pall, med hjälp av låglyftande pallyft. 
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OneFingerTouch

Komfort och ergonomi tack vare Auto-open 
och Auto-close.

Snabb och enkel ilastning tack vare stor  
dörröppning, Ø 415 mm.

En unik dörrmekanism innebär att dörren kan stängas med kraften av ett 
enda finger. Vid start låses luckan automatiskt och när tvättprogrammet 
är klart låses luckan upp automatiskt. 
 
Om användarna är vana att ”dänga igen” luckan så skyddas låset av en 
”studs-funktion”, vilket ger överlägsen driftsäkerhet även i den tuffaste 
miljön. 

Kombinationen av Auto-open, Auto-close, stor och högt placerad 
lucköppning, skontrumman 2.0 där inte tvätten centrifugeras fast samt 
ergonomiskt placering på hög sockel ger bästa ergonomi och  
effektivitet.

Miele door lock: Patent DE 10 2013 226 726 A1
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Produktfakta
PW 413

Tvättmaskin PW 413

Max kapacitet (1:9) 14 kg

Frekvensstyrd motor •

Varvtal vid centriufugering (varv/min) 1075

Patenterad skontrumma 2.0 (liter) 130

G-faktor vid centrifugering 360

Restfuktighet/bomull, kv resp. kv/vv (%) 48

Lucköppning Ø (mm) 415

Material

Trumma, rostfritt stål •

Vätskebehållare, rostfritt stål •

Kabinett, pulverlackerad, octoblå •

Front, rostfritt stål •

Elanslutning 3N~400V 50 Hz

Anslutningseffekt (kW) 11

Värmeeffekt (kW) 9

Säkring (A) 3 x 16 trög 

Vattenanslutning 

Kallvatten 2 x 3/4", varmvatten 3/4" •

Medlevererade slangar (m) 1,55

Rekommenderat vattentryck (kPa) 100 - 1000

Avlopp

Anslutning DN (mm) 70

Flöde, avlopp (liter/min) 200

Max vattenmängd (liter/tömning) 45

Förbrukningsvärden - Kulörtvätt 60°C, med kv + vv-anslutning

Energi (kWh) 0,65

Kall- och varmvatten (liter) 70,3

Tid (min) 42

Tekniska data

Höjd (mm) 1352

Bredd (mm) 799

Djup, kabinett (mm) 897

Djup totalt, inklusive avloppsstos och nödstopp (mm) 1010

Minsta intagsmått ex topplock och utskjutande delar (mm) 795

Höjd underkant lucköppning (mm) 530

Höjd lucka (cc, mm) 737

Luckans utskjutande del (mm) 492

Höjd avlopp (cc, mm) 164

Avstånd från vägg (rekommenderat, mm) 400

Nettovikt (kg) 266
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Tillbehör 
PW 413

CE-märkt och certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt SA 8000 (etik)

Sockel UO 413-30

Öppen benställning, vilket gör det möjligt för rullstols-
burna att komma nära maskinen och städpersonalen  
att komma åt och städa.

Höjd 30 cm för bästa ergonomi.

Avloppskar FFK 01

Vanligtvis placeras avloppskar bakom maskinerna, men 
FFK01 placeras vid sidan av maskinen, vilket  
gör det enklare att komma åt för rengöring.

Mått: H/B/D 541x550x295 mm, anslutning Ø 75 mm.



Miele AB
Box 1397
Industrivägen 20
171 27 Solna

professional@miele.se
www.miele.se/professional

Immer Besser
Sedan år 1899 följer det familjestyrda företaget 
Miele troget sin filosofi "Immer besser". Två ord 
som utgör grundstenen i vår kvalitet och höga 
standard och för innovationskraften i ett märke 
som är "made in Germany". Ett löfte som 
garanterar professionella användare att de valt 
rätt produkt.

Enastående
Den konsekvent höga kvaliteten och tillförlit-
ligheten hos alla produkter är skälet till varför 
Miele regelbundet väljs som bästa och mest 
tillförlitliga varumärke. I stora kundundersöknin-
gar får Miele dessutom toppresultat i kategorin 
"schysst produktionsmiljö".

Allt från samma ställe
Miele Professional erbjuder professionella 
användare tvättmaskiner, diskmaskiner, 
diskdesinfektorer och autoklaver med lång 
livslängd. Även tillbehör och rådgivningstjäns-
ter håller högsta nivå. Om något händer med 
produkten är Miele service, som många år fått 
utmärkelsen för bästa service, snabbt på plats.

För service ring
077 077 00 20
så kopplas du till närmaste auktoriserade Miele serviceverkstad  
(kostar lika mycket som ett lokalsamtal)
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