
Kapacitet 10 och 14 kg

Mieles robusta grovtvättmaskiner passar perfekt i svenska fastig-
hetstvättstugor men även på äldreboenden, tvätterier m.m. 
Snabba tvättcykler, hög kapacitet, kraftig centrifugering och låga 
förbrukningsvärden är viktiga egenskaper.

Programval sker enkelt med analogt vred som kompletteras med 
pedagogisk display. Önskat språk ställs enkelt in via flaggsymboler-
na, det finns 21 respektive 29 språk att välja mellan inklusive arabis-
ka. För synskadade finns bruksanvisning med punktskrift

Maskinerna ha en högutvecklad synkronmortor, vilket gör dem ex-
tremt tystgående. Den patenterade skontrumman minskar tvättslita-
ge och problem med BH-byglar.

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för ergonomiskt riktig 
arbetshöjd på stålsockel. 
För mer information om socklar gå in på www.miele.se/professional. 

  Performance

Performance är vår maskinserie för de flesta        
behoven.

Fördelar:

• Tvättkapacitet 10 resp 14 kg.

• ”ProfitronicL Vario” resp. ”M select Control”.

• Lättillgängligt språkval av 21 resp. 29 språk bl.a 
arabiska, svenska, engelska, tyska och finska.

• Mycket låga förbrukningsvärden och högsta 
driftsäkerhet.

• Möjlighet att aktivera specialprogram för olika 
verksamheter.

• Ett flertal tvättprogram som uppfyller alla krav i 
fastighets- eller grovtvättstugan.

• Vattenintag anpassas automatiskt utifrån faktisk 
tvättmängd, med hjälp av patenterad flödesmäta-
re. 

• Förberedd för anslutning av automatisk dosering 
samt kompatibel med teknikneutral betal- och 
bokningssystem.

• Levereras inklusive kall- och varmvattenslang.

• PWM 514 är utrustad med extra stor dörröpp-
ning, lucka med extra driftsäker auto-open och 
auto-open stängning (se bild till vänster).

• PWM 514 har tvättmedelsfacket utrustat med tre 
utdragbara skopor (se bild till vänster

Se teknisk information på nästa sida.

Grovtvättmaskiner PW 5105 och PWM 514



PW 5105 PWM 514

Huvuddata Program-styrning ProfitronicL Vario M Select Control

Kapacitet [kg] 10 14

Max. centrifugering [v/min] 1,100 1,025

Patenterad skontrumma 2.0 • •

Trumvolym [l] 100 130

G-faktor/restfuktighet* [%] 370/50 360/50

Lucköppning ø [mm] 370 415

Mått och vikt Mått H/B/D [mm] 1020/700/827 1352/799/1010

Nettovikt [kg] 148 276

Ljudnivå Ljudnivå vid centrifugering <70 dB(A) <70 dB(A) 

El Elanslutning 3 N-400 V 3x16 A 3x16 A

Total anslutningseffekt [kW] 8,2 11

Värmeeffekt [kW] 7,95 9

Anslutningskabel, medföljer maskinen [m] 2 2

Vatten Vattenanslutning Kv alt. Kv+vv Kv alt. Kv+vv

Kall- och varmvatten, 1,55 m långa tryck-
slangar ½", med  ¾" förskruvning

• •

Avloppsventil  DN 70 • •

Max avloppsvatten/tömning [ l ] 40 52

Förbrukning
[vid 10 resp. 13 kg last]

per kg tvätt vid 60°C inkl. 2 sköljningar och kallvattenanslutning, med Standard Load 
A (bomull) enligt EN 60456:2016, med tvättresultat D

Energi kWh 0,14 0,22

Vatten [ l ] 8 7,9

Tvättid (min) 58 45

Teknisk data

• Ja, finns

För ytterligare produktfakta och installations-
anvisningar, se www.miele.se/professional

Miele AB

Box 1397, Industrivägen 20 
171 27 Solna 

Telefon: 08- 562 29 000

E-post: professional@miele.seMed reservation för tryckfel


