
Professionell tvättutrustning för lantbruk

Miele Professional. Immer Besser. 



Mieles företagsfilosofi
 

Företaget Miele & Cie. KG startades 1899 av Carl Miele och Reinhard 

Zinkann i Gütersloh/Tyskland och är, än idag, ett tyskt familjeföretag. 

Företaget ägs och styrs nu av fjärde generationen Miele och Zinkann.

”Miele – Immer besser” (Alltid bättre) och den långsiktiga strategin 

att aldrig, aldrig tumma på kvaliteten eller flytta produktionsbasen till 

lågprisländer är företagets filosofi.  
 

Ständig vidareutveckling av kvalitet och teknik har lett till att Miele 

identifieras med högsta produktkvalitet och bästa funktion.

Tack vare produkternas långa livslängd och låga driftskostnader bidrar 

Miele till att hushålla med naturresurserna. För Miele går miljömed-

vetenhet hand i hand med företagsfilosofin.  

Miele - Immer besser 

Miele sysselsätter idag cirka 19 500 medarbetare och omsätter 
cirka 37 miljarder kronor i 42 länder.  
 
Förutom professionella tvättmaskiner, torktumlare och manglar  
produceras även professionella diskmaskiner, diskdesinfektorer 
samt hushållsmaskiner. 

Försäljningsorganisationen i Sverige är rikstäckande och hjälper 
gärna till med dimensioneringsförslag, kostnadsberäkningar,  
layoutförslag och finansieringslösningar. 
 
Miele är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö)  
och SA 8000 (etik).

Vår professionella tvättutrustning uppfyller maskindirektivet 
2006/42/EG.  

Om Miele 





Anpassade maskiner från Miele 
Mieles professionella tvättmaskiner har: 

• Tvättprogram som klarar av att termiskt desinficera juver-
dukarna för bästa hygien.

• Ställbar centrifugering, kall och varmvattenanslutning för 
lagom fuktiga och tempererade juverdukar.

• Fördröjd start med 24h-visning där tiden för den färdiga  
tvätten ställs in till när det är dags att mjölka.

• Snabbvalsknappar för enkelt och säkert  handhavande.

• Störtavlopp för att undvika att avloppet sätter igen sig.

• Tvättmaskinen placeras på stålsockel för bästa arbetshöjd 
och för att det enkelt ska gå att hålla rent under maskinen.

Förpreparerade juverdukar direkt från tvättmaskinen

Spritindränkta juverdukar av engångstyp desinficerars kemiskt 
men har nackdelen att de torkar ut huden på juver och i händerna.
Termiskt desinficerade, lagom fuktiga och tempererade dukar är 
betydligt mer behagliga att jobba med och skonar huden. 

I längden blir det även mer ekonomiskt att återanvända dukar 
istället för att använda engångsdukar.

Det är en stor fördel att ha tillgång till en professionell tvättmaskin 
för övrig tvätt som finns på ett lantbruk, exempelvis arbetskläder. 
PW 6080, PW 5105, PW 811 och PW 814 har även specialtvätt-
program för hästtäcken.





Tvättmaskin PW 6055 Vario 

• Kapacitet 5,5 kg eller 90 juverdukar, lämplig för lantbruk med max. 
90 kor

• Centrifugering max. 1400 r/min, 526 G
• Mått H 850, B 595, D 700 mm
• El: 4,8 kW, 3x10A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 6065 Vario 

• Kapacitet 6,5 kg eller 100 juverdukar, lämplig för lantbruk med 
max. 100 kor

• Centrifugering max. 1400 r/min, 526 G
• Mått 850, B 595, D 700 mm 
• El: 4,8 kW, 3x10A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 6080 Vario 

• Kapacitet 8 kg eller 130 juverdukar, lämplig för lantbruk med 
max. 130 kor

• Centrifugering max. 1300 r/min, 520G
• Mått H 1020, B 700, D 727 mm 
• El: 8,2 kW, 3x16A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70

Tvättmaskin PW 5105 Vario 

• Kapacitet 10 kg eller 160 juverdukar, lämplig för lantbruk med 
max. 160 kor

• Centrifugering max. 1100 r/min, 370 G
• Mått H 1020, B 700, D 827 mm 
• El: 8,2 kW, 3x16 A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70



Tvättmaskin PW 811 Performance Plus

• Kapacitet 12 kg eller 180 juverdukar, lämplig för lantbruk med 
max. 180 kor

• Centrifugering max. 1150 r/min, 460 G
• Mått H 1352, B 799, D 827 mm 
• El: 11,0 kW, 3x16A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70 

Tvättmaskin PW 814 Performance Plus 

• Kapacitet 16 kg eller 250 juverdukar, lämplig för lantbruk med 
max. 250 kor

• Centrifugering max. 1075 r/min, 460 G
• Mått H 1452, B 924, D 757 mm 
• El: 17,0 kW, 3x25 A
• Kv/vv: 2 x ¾’’
• Störtavlopp DN70

Socklar för bästa arbetshöjd 

UO 8005-47, med höjd 47 cm, anpassad för PW 6055/PW 6065

UO 8008, med höjd 30 cm, anpassad för PW 6080

UO 8010, med höjd 30 cm, anpassad för PW 5105

UO 811, med höjd 30 cm, anpassad för PW 811

UO 814, med höjd 25 cm, anpassad för PW 814

Rostfria luddlådor 
 
Vid tvätt av juverdukar innehåller avloppsvattnet mycket halm och smuts 
som kan sätta igen golvbrunnen. Ett avloppskar filtrerar avloppsvattnet och 
dämpar flödet. 

Sockel UO8005-47, anpassad för PW 6055 och PW6065, kan förses med 
ett integrerat avloppskar. 

Till övriga maskiner finns rostfria, fristående avloppskar.

Avloppsanslutningen är Ø 50 mm
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