
6-8 kg kapacitet/M Select control

PWM 506 MopStar och PWM 508 MopStar, med kapacitet för 40, 
respektive 50 st 100-grams moppar, är en serie mopptvättmaskiner 
anpassade för små och medelstora städobjekt.

MopStar-maskinerna är enkla att använda och har tvättprogram för 
moppar, städdukar och tvättbara rondeller. De städklara mopparnas rest-
fuktighet uppnås med anpassade centrifugerings-cykler (varvtal+tid) och 
symboliseras pedagogiskt med olika antal droppar i maskinens display.
Krävs desinficerade moppar och städdukar på objektet så finns det även 
program för detta. 
Om arbetskläder eller övrig ”vanlig tvätt” skall tvättas kan lämpliga pro-
gram aktiveras.

MopStar-maskinerna har 96 timmars fördröjd start vilket gör det möjligt 
att kunna preparera fräscha, städklara moppar, även till måndag morgon. 
Rena moppar kan göras till städklara med hjälp av ett separat efterbe-
handlingsprogram.

Samtliga MopStar-maskiner säkras 3x10A och har en kompakt konstruk-
tion, vilket gör dem möjliga att installera även i trånga städskrubbar.

Miele Professional har marknadens grövsta störtavlopp, Ø 75 mm, vilket 
förhindrar onödiga stopp.

För bästa ergonomi placeras mopptvättmaskinen på en extrahög sockel, 
med höjd 47 cm.

Avloppskar kan antingen placeras bakom maskinen eller integrerat i 
sockeln, vilket möjliggör att avloppskaret kan rengöras framifrån.

Alternativt kan torktumlare PDR 507-908 pelarmonteras ovanpå 
mopptvättmaskinen med hjälp av montagesats APCL 001.

Performance

Performance är vår maskinserie för de flesta        
behoven.

Fördelar:

• Tvättkapacitet 6 resp 8. kg.

• “M select Control” med analogt vred och display, 
med touch-funktion.

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

• Mycket låga förbrukningsvärden och högsta 
driftsäkerhet.

• Möjlighet att aktivera tvättprogram för vanlig tvätt, 
arbetskläder m.m.

• Tvättmedelsfack ergonomiskt placerad på fronten 
underlättar för korta användare och gör tvätt-  
maskinen tillgänglig för rullstolsburna.

• Emaljerad front som inte repas av tvättvagnar.

•  Vattenintag anpassas automatiskt utifrån faktisk 
tvättmängd, med hjälp av patenterad flödesmä-
tare.

•  Förberedd för anslutning av automatisk dose-
ring. Kompatibel med teknikneutral betal- och 
bokningssystem.

•  Färdig för anslutning till kallvatten alternativt kall- 
och varmvatten.

• Levereras inklusive kall- och varmvattenslang.

Se teknisk information på nästa sida.

Tvättmaskin PWM 506 MopStar och PWM 508 MopStar



PWM 506 MopStar PWM 508 MopStar

Huvuddata Program-styrning M Select M Select

Kapacitet [kg] 6 8

Max. centrifugering [v/min] 1,600 1,600

Patenterad skontrumma 2.0 • •

Trumvolym [l] 57 73 

G-faktor/restfuktighet* [%] 704/48 704/48

Lucköppning ø [mm] 300 300

Mått och vikt Mått H/B/D [mm] 850/595/725 850/595/725

Nettovikt [kg] 100 103

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

El Elanslutning 3 N-400 V 3x10 A 3x10 A

Total anslutningseffekt [kW] 4,8 4,8

Värmeeffekt [kW] 4,6 4,6

Anslutningskabel, medföljer maskinen [m] 2 2

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

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

• •

Avloppsventil  DN 70 • •

Max avloppsvatten/tömning [ l ] 15 18

Förbrukning 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 0,17 0,16

Vatten [ l ] 8,7 7,6

Tvätttid [min] 59 59

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


