
Mieles tvättutrustning för moppar och städmateriel 
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Om Miele 

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 

miljömedvetenhet hand i hand med företagsfilosofi.  

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.  
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Finansiering via Miele 

Miele Professional erbjuder finansiering i samarbete med Ikano 
Bank. Avtalstiden är 3-10 år och sericeavtal kan läggas till. 

Möjligheten att finansiera är extra användbart i städbranschen. 
Ett städbolag skall ofta räkna ut en månadskostnad där perso-
nalkostnader, overhead, transporter, förbrukningsmaterial, hyrda  
övriga maskiner med mera skall sammanställas och leda till 
ett offertpris. Vid köp av en mopptvättmaskin till ett städobjekt 
måste investeringen periodiseras för att kunna belasta objektet 
på rätt sätt. Detta underlättas om städbolaget tar in en  
finansieringsoffert och använder som ett underlag i sin egen 
kalkyl.

Några fördelar:
• Betala bara för användningen av utrustningen, inte ägandet.
• Lättare att budgetera och lägga prognoser.
• Ett hyresbelopp bokförs som en driftskostnad inte som en 

investering.
• Bättre nyckeltal och reducerad kapitalbindning.
• Bättre kassaflöde och likviditet.
• Förenklar städbolagets eget offertarbete.

Miele - Eftermarknad 

Miele Professional har inte bara en rikstäckande sälj- 
organisation utan också en stark och heltäckande  
serviceorganisation. I Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-
regionen har vi egen servicepersonal. I övriga landet finns 65 
auktoriserade serviceverkstäder.  
 
En auktoriserad verkstad ger snabb service med tekniker 
som specialutbildats på Mieles produkter.

Förutom akutservice kan vi hjälpa till med serviceavtal och 
installationer.

Mieles produkter är konstruerade för många års säker drift. 
För att säkerställa den långa livslängden och höga drift- 
säkerheten garanterar vi att hålla reservdelar i minst 15 år 
efter respektive maskinmodells produktionsstopp.
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Städklara moppar

Var finns kostnaden, egentligen?

Städning är extremt personalintensivt. Enligt SRY, Service- 
branschens yrkesnämnd, består den totala städkostnaden i 
Sverige av: Personalkostnad 80 %, administration 10 %,  
materiel och maskiner 7 % samt transporter 3 %.

Om det ”sparas in” på materiel eller maskiner (endast 7 %), så 
kommer arbetet bli mindre rationellt vilket betyder att det  
samtidigt slösas på den betydligt större personalkostnaden 
(hela 80 %).

Städklara moppar ger lägre kostnad
 

Mieles mopptvättmaskin impregnerar med golvvårdsmedel och 

slutcentrifugeringen styrs exakt, vilket ger ”städklara moppar”  

direkt ur maskinen. Ingen grovrengöring innan tvätt, torkning, 

nedblötning i hink eller manuell pressning behövs.

Moppar med rätt fuktighet glider snabbare över golvet och ger 

betydligt högre avverkningsgrad.

Även microfiberdukar kan prepareras med en patenterad  

process.

Bättre städresultat

En mopptvättmaskin höjer städkvaliteten och framför allt  

”lägstanivån”, eftersom mopparna får rätt fuktighet.

Vid manuell pressning blir mopparna ofta för blöta. Blöta  

moppar lämnar kvar onödigt mycket vatten och för mycket  

golvvårdsmedel på golvet. Golvet blir snabbt smutsigt igen  

när folk går på det, dessutom finns risk för att någon kan  

halka. Många golv, exempelvis linoleum och trä, tar också 

skada av för blöta städmateriel.

Bättre ergonomi 

Moppar med rätt fuktighet glider betydligt lättare över golvet 

än för blöta moppar, vilket är skonsamt för städpersonalens 

axlar och rygg. 

Detta förbättrar städpersonalens förutsättningar att kunna 

arbeta hela sitt yrkesliv, utan att drabbas av arbetsskador, 

frånvaro och kostsam rehabilitering.
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Produktegenskaper

Moppavlopp

Samtliga Mieles mopptvättmaskiner har rejäla störtavlopp, 
med dimension Ø 75 mm. Det grova avloppet är konstruerat 
utan onödiga hinder eller förträngningar för att undvika att 
exempelvis ludd eller sand fastnar samt att elementen hålls 
rena tack vare ett kraftigt flöde vid tömningen. 

Miele-kvalitet

Högsta kvalitet är alltid bra, men extra viktigt för ett städbolag. 
Optimal driftsäkerhet är väsentligt eftersom man ofta är  
beroende av en enda mopptvättmaskin för att få fram rena 
moppar för den dagliga verksamheten på städobjektet.
Längre livslängd ger i längden också bättre totalekonomi för 
maskininvesteringen. 

Frekvensstyrda motorer, rejäla luckor av stål med lika rejäla 
lucklås och en i övrigt genomtänkt konstruktion är en  
självklarhet.

Tvättprogram för städmateriel

För att golvet skall bli rent krävs det givetvis att mopparna 
är rena. En vanlig tvättstuge- eller hushållstvättmaskin har 
tvättprogram för tvätt som är smutsad enligt hushållstvättnorm. 
Men moppar är betydligt smutsigare än så.  
Mieles professionella mopptvättmaskiner har anpassade tvätt-
program för olika typer av städmateriel. Speciella tvättprogram 
för olika moppar, städmetoder, rondeller med mera krävs ofta 
för att få ett städsystem att fungera optimalt.

Centrifugering 

I början på Mieles mopptvättprogram görs en patenterad 
förcentrifugering för att få ut smutsvatten ur fuktiga moppar 
innan första försköljningen.
Samtliga Mieles mopptvättmaskiner har frisvängande  
högvarvscentrifugerande konstruktion. Den kraftiga slut- 
centrifugeringen är fördelaktig när exempelvis torrmoppar 
och städdukar skall torkas med mindre bra torkmöjligheter, 
vilket är vanligt i bland annat städskrubbar. Slutcentri 
fugeringen kan anpassas för att uppnå rätt fuktighet bero-
ende på väderlek, städmetod, typ av mopp och specifika 
önskemål.
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Mieles mopptvättmaskiner

Konventionell trumma

Konventionell trumma där mopparna slits mot hålkanter och 

element.

Mieles patenterade skontrumma för städmateriel

Professionella moppar och annat städmateriel är kostsamt. 
För en god ekonomi måste livslängden maximeras. Mieles 
patenterade skontrumma minimerar slitaget under tvätt.  
Extra viktigt är detta för moppar med långa fransar/öglor 
och kardborrefästena på moppens ovansida. Skontrum-
mans bikakestruktur gör också trumman styvare och mer 
hållbar.

Mieles skontrumma

Mieles skontrumma minimerar slitaget på mopparna, vilket 
ger mopparna en längre livslängd.  
 
Bilden ovan visar mopptvättelementen som har lägre effekt 
per cm², för att undvika avlagringar, vilket kan vara ett  
vanligt problem vid tvätt av städmateriel.

Certifierat tvättresultat

Mieles skontrumma har inte bara testats för tvätt av städ- 
materiel hos städbolag ”ute i verkligheten”, utan också 
testats hos det oberoende tyska testinstitutet WFK, i Krefeld. 
Skontrummans tvättresultat för kraftig smuts och riklig ludd är 
lika bra som i en konventionell trumma med större hål, vilket 
är certifierat i testet 4778/09.
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Mieles mopptvättmaskiner - MopStar 60-100

Dimensionerade för olika stora städobjekt

MopStar 60, MopStar 80 och MoppStar 100, med kapacitet för 
40, 55 respektive 70 vanliga moppar, är en serie mopptvätt- 
maskiner anpassade för små och medelstora städobjekt.

Anpassade tvättprogram

MopStar-maskinerna är enkla att använda och har tvättprogram 
för moppar, städdukar och tvättbara rondeller. De städklara  
mopparnas restfuktighet 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 program aktiveras.

Fördröjd start

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 efterbehandlingsprogram.
 

Enkel installation

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

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

Mieles patenterade kanalsystem gör att kemikalierna leds via 
6 fasta kanaler istället för genom slangar som kan läcka inuti 
maskinen.

Robust även på utsidan

Tack vare den emaljerade fronten på MopStar 60 repas den inte 
av tvättvagnar med mera. MopStar 80 och MopStar 100 har galv-
aniserat och Octoblå” pulverlackerat kabinett. 
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Mieles mopptvättmaskiner  
- PW 811-818 & PW 6241-6321 Mopp

För större städobjekt och centrala mopptvätterier

PW 6107-6321 har kapacitet för 75-215 moppar. Rätt tvätt- 
kapacitet krävs för att klara av ett städobjekt på ett effektivt sätt. 
Miele erbjuder ett brett utbud av mopptvättmaskiner som klarar 
riktigt höga krav och tuff miljö. På så sätt kan du vara säker på att 
du har rätt maskin på rätt plats.

Flexibelt och enkelt

Programstyrningen Profitronic M är fritt programmerbar, vilket 
ger möjlighet att skräddarsy tvättprogram som passar för just 
ditt städobjekt eller städbolag. Vid specialkrav som förekommer 
på exempelvis ett sjukhus eller en läkemedelsindustri är det då 
inget problem att anpassa maskinen till de ställda kraven. 
Tillsammans med dig väljer vi ut de program som passar för din 
verksamhet. På så sätt blir det enkelt att välja rätt program. 

Extra kraftig konstruktion 

En extremt kraftig konstruktion ger inte bara hög driftsäkerhet och 
lång livslängd, utan även möjlighet att tvätta tunga entrémattor. För 
detta finns anpassade entrémattprogram.

Tid och datum

Rätt datum och klockslag väljs direkt på panelen. Tack vare det 
behöver inte användaren beräkna antalet timmar för fördröjd start.

Hög G-faktor

Mycket hög G-faktor ger låg restfuktighet om mopparna skall  
torkas. Givetvis går slutcentrifugeringen att justera exakt för  
preparering av städklara moppar.

Barriärtvätt

Vid mycket höga hygienkrav kan Miele även erbjuda barriärtvätt-
maskiner med dubbla luckor, en ren och en smutsig sida. Med 
kapacitet för 105, 160 samt 215 moppar. Se separat broschyr.
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Dimensioneringstabell för mopptvättmaskiner

Normal städning 

Maskinmodell Trumvolym Moppar per 
tvätt1

Moppar per 
dag2

Moppad golvyta    
per dag3

 MopStar 60 59 L 40 st 120 st 3.600 m2

 MopStar 80 80 L 55 st 165 st 4.950 m2

 MopStar 100 100 L 70 st 210 st 6.300 m2

 PW 811-Mopp 110 L 75 st 225 st 6.750 m2

 PW 814-Mopp 140 L 95 st 285 st 8.550 m2

 PW 818-Mopp 180 L 120 st 360 st 10.800 m2

 PW 6241-Mopp 240 L 160 st 480 st 14.400 m2

 PW 6321-Mopp 320 L 215 st 645 st 19.350 m2

 

Trapphusstädning 
Maskinmodell Trumvolym Moppar per 

tvätt4

Moppar per 
dag2

Trevånings- trapphus 
per dag5

Sexvånings- 
trapphus per dag5

 MopStar 60 59 L 25 st 75 st 18 st 10 st

 MopStar 80 80 L 35 st 105 st 26 st 15 st

 MopStar 100 100 L 45 st 135 st 33 st 19 st

 PW 811-Mopp 110 L 50 st 150 st 37 st 21 st

 PW 814-Mopp 140 L 65 st 195 st 48 st 28 st

 PW 818-Mopp 180 L 80 st 240 st 60 st 34 st

 PW 6241-Mopp 240 L 105 st 315 st 78 st 45 st

 PW 6321-Mopp 320 L 140 st 420 st 105 st 60 st

1: Ungefärlig kapacitet av moppar med vikt 100 g, vid fyllnadsfaktor 1:15.

2: Skall städpersonal tvätta föreslår vi max. tre tvättomgångar per dag, för bästa totalekonomi.

3: Byte av mopp bör ske efter 30 m2.

4: Ungefärlig kapacitet av moppar med vikt 150 g, vid fyllnadsfaktor 1:15.

5: Beräknat med förutsättningen en mopp per plan och en extra mopp till entréplanet. 
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Dimensioneringstabell för mopptvättmaskiner

Städdukar

Maskinmodell Trumvolym Kapacitet städdukar6 Städdukar per tvätt

 MopStar 60 59 L 3 kg 190 st

 MopStar 80 80 L 4 kg 250 st

 MopStar 100 100 L 5 kg 315 st

 PW 811-Mopp 110 L 5,5 kg 340 st

 PW 814-Mopp 140 L 7 kg 405 st

 PW 818-Mopp 180 L 9 kg 560 st

 PW 6241-Mopp 240 L 12 kg 755 st

 PW 6321-Mopp 320 L 16 kg 1000 st

 

Entrémattor    
Maskinmodell7 Mattor per tvätt8 

60 x 120 cm
Mattor per tvätt8 

90 x 140 cm
Mattor per tvätt8 
110 x 250 cm alt 

90 x 300 cm

 PW 811-Mopp 2 st 1 st 0 st

 PW 814-Mopp 3 st 2 st 1 st

 PW 818-Mopp 8 st 4 st 2 st

 PW 6241-Mopp 11 st 6 st 2 st

 PW 6321-Mopp 16 st 9 st 3 st

6: Vid fyllnadsfaktor 1:20.

7: Fritt programmerbara tvättmaskiner som programmeras med specialanpassade entrémattvättprogram. 

8: Ungefärlig kapacitet, vilken påverkas av mattornas tjocklek och ”styvhet.”
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Rätt dosering      

Manuell dosering

På Mieles mopptvättmaskiner är tvättmedelsfacket alltid 

placerat på fronten (istället för ovanpå maskinen) för optimal 

ergonomi. Detta möjliggör även att kortare personal kan 

använda maskinerna. En annan fördel med denna placering 

är att facket är enkelt att ta ut och rengöra om det behövs. 

Tvättmaskinerna PW 6107-6321 Mopp har rejäla skopor som 

kan tas ut vilket förenklar tvättmedelsdoseringen.

 

Mopstar 60-100 har ett mönsterskyddat tvättmedelsfack 

”Auto-Clean” där 34 munstycken spolar ur tvättmedels-

facket som har en extra glatt yta. Detta minimerar risken 

för tvättmedelsrester i facket.Om moppar skall prepareras 

kan allrent, golvvårds- eller konserveringsmedel doseras i 

sköljmedelsfacket.

Automatisk dosering

Automatisk dosering förenklar användningen och säker- 

ställer rätt dosering. Överdosering av tvättmedel ger inte 

bättre tvättresultat men onödig miljöpåverkan och lika  

onödiga tvättmedelskostnader.

 

Rätt dosering av golvvårdsmedel är extra viktigt, vilket  

betyder att externa doseringspumpar är att föredra där städ-

klara moppar skall impregneras med golvvårdsmedel.

Samtliga Mieles mopptvättmaskiner har externa anslutningar 

och signaler för automatiska doseringspumpar. Miele har 

gott samarbete med samtliga ledande leverantörer av tvätt-

medelspumpar och kemikalier. Samarbetet ger en helhets- 

lösning och säkrar funktionen. 
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Rätt dosering      

Tvättmedelsdosering Tvätta 4 Miele MopStar

Önskas en ”opartisk doseringspump” så är Tvätta 4 Miele helt rätt 
val. Tvätta 4 Miele har fyra pumphuvuden för tvättmedel och upp 
till tre golvvårdsmedel. Tvätta 4 Miele kan enkelt programmeras 
för olika kemikalier från olika leverantörer eller programmeras 
om när man vill byta kemikalieleverantör. Ingen kod för att göra 
justeringar behövs och instruktionsboken är lätt att förstå, vilket 
betyder att ingen eller ringa fackkunskap behövs.
 
Installationen blir enkel då anslutningar och instruktionsbok är 
anpassade just för installation till Mieles mopptvättmaskiner.
Tvätta 4 Miele är också pedagogiskt för användarna. Tvätt-
medelspumpen står normalt på och doserar rätt mängd i 
huvudtvätten. Vid var och ett av pumphuvudena, finns ett vred 
där användaren enkelt kan välja om respektive kemikalie skall 
doseras eller ej.

Dunkhållare

Som tillval till tvättmedelsdoseringarna Tvätta 4 Miele finns 
hållare för 10-litersdunkar. 

Dunkhållaren, en per dunk, placeras på väggen under  
doseringsutrustningen, vilket ger bättre ergonomi vid 
dunkbyte samtidigt som det underlättar städningen under 
dunkarna.
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Mieles torktumlare

Torktumlare
Städdukar och torrmoppar bör tumlas för bästa funktion.  
Även när moppar skall transporteras ut till ett avlägset städ- 
objekt blir detta enklast om städmaterielet har tumlats. 

Till varje mopptvättmaskin finns en matchande torktumlare i 
rätt storlek. 

Mieles tumlare är snabba, energisnåla och enkla att använda.
Mieles patenterade skontrumma, gör att tvätten torkas med 
minimalt slitage. Trumman är reverserande och av blankpolerat 
rostfritt stål. 

Exakt restfuktighetskontroll sker med Mieles unika system 
”Perfect Dry”, vilket är extra viktigt för tjockare textilier,  
exempelvis moppar.

Större tumlare, med 10-40 kg kapacitet, har recirkulation av 
frånluft för minimal energiförbrukning och reducerad  
evakuering. De är enkelt omkopplingsbara för montage där det 
är svårt att få fram erforderliga elmatningar.  

Alternativa lösningar

Till tvättmaskin MopStar 60 finns 3 passande torktumlare:

1. PT 5135 C är en kondenstumlare, vilket innebär att ingen 
evakueringskanal krävs, däremot behövs en väl fungerande 
allmänventilation för bästa funktion.

2. PT 5136 är en frånluftstumlare, vilket är det snabbaste och 
enklaste sättet att torka, men detta förutsätter en frånluftskanal.

3. PT 5137 WP är en värmepumpstumlare, vilket betyder att 
ingen evakueringskanal krävs eller att större krav på allmän- 
ventilationen ställs. Perfekt i en ”städskrubb” där allmän-
ventilationen ofta är dålig och det är svårt att dra en frånlufs-
kanal. Extra viktigt vid torkning av luddiga moppar är Mieles 
tredubbla filtersystem som avslutas med ett djupfilter. Mindre än 
halva energiförbrukningen jämfört med vanliga tumlare blir också 
en miljöbonus.

Vid trånga utrymmen kan tvättmaskin MopStar 60 och tork- 
tumlarna PT 5135 C, PT 5136 eller PT 5137 WP, monteras som 
tvättpelare med hjälp av en byggsats. 
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Tillbehör

Sockel 

För rätt ergonomisk arbetshöjd och fall till avloppskar. Öppen 
konstruktion vilket gör det möjligt att städa under. Varmförzinkad 
och lackerad. 
 
• Höjd  15, 30 eller 47 cm  till MopStar 60
• Höjd  30 cm  till MopStar 80 
• Höjd  30 cm  till MopStar 100 
• Höjd  25 cm   till PW 814 
• Höjd  25 cm  till PW 818

Sockel med utdragbart avloppskar

Till tvättmaskin MopStar 60, på sockel med höjd 30 
eller 47 cm. 
Sockel med integrerat rostfritt avloppskar med 
luddfilter. Lätt att göra ren. Valbar avloppsanslutning, 
höger eller vänster.
 
Avlopp: Ø 50 mm.

Avloppskar 
Av rostfritt stål med luddfilter. Filtrerar och utjämnar vattenflödet 
till avloppet. 

Avlopp: Ø 50 mm 
• 24 L till MopStar 60 och MopStar 80,  
   B 600 x D 300 x H 180 mm.
• 44 L till MopStar 100, PW 6107 och PW 6137,  
   B 1000 x D 300 x H 180 mm.
• 78 L till PW 6167 och PW 6207,  
   B 1200 x D 280 x H 280 mm. 

Avloppskar FFK 01

Tänkt att placeras vid sidan av tvättmaskinen, i stället för 
ett konventionellt avloppskar som normalt placeras bakom. 
Fördelen med denna placering är att det blir enklare att 
komma åt och göra rent avloppskaret (då det är ofta trångt 
bakom maskinen eftersom det finns vattenslangar, elkabel 
och tvättmedelsdosering som är i vägen). Kompakt  
konstruktion, byggd på höjden, för att ta lite golvyta och 
enkelt få plats. Kan användas till samtliga Mieles mopp- 
tvättmaskiner. Av rostfritt stål med luddfilter. 

Avlopp: Ø 75 mm.
• B 550 x D 295 x H 541 mm.
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Tekniska data mopptvättmaskiner

Maskin- 
modell

Trum-
volym  

L

Kapacitet 
kg

Moppar 
tvätt/st 
(100gr) 

Centri-
fugering 

v/min

G-faktor Mått 
mm        
höjd

Mått 
mm 

bredd

Mått 
 mm 
djup

Vikt 
kg

El/kW 
 400  
 V3N

Säkrings- 
behov 

A

Vatten- 
anslutning 

¾”

Avlopp 
Ø/mm

MopStar 60 59 6,5 40 1400 526 850 595 700 103 4,8 3x10

kv alt  

kv+vv 

 

DN70

MopStar 80 80 8 55 1300 520 1020 700 727 140 5,6 3x10

kv alt  

kv+vv 

 

DN70

MopStar 

100
100 10 70 1100 370 1020 700 827 148 5,6 3x10 kv/vv DN70

 PW 811 110 12 75 1150 460 1352 799 827 271 11 3x16 kv/vv DN70

 PW 814 140 14 95 1075 460 1452 924 757 337 16 3x25 kv/vv DN70

 PW 818 180 20 120 1075 460 1452 924 858 387 21 3x35 kv/vv DN70

 PW 6241 240 24 160 1100 542 1640 1085 1215 640 25 3x50 kv/vv DN70

 PW 6321 320 32 215 1000 448 1640 1085 1272 648 31 3x63 kv/vv DN70
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