
Termékkatalógus 
Professzionális mosodai készülékek
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Ügyvezető igazgató

Miele Professional mosodai gépei
Ne érje be kevesebbel!

A Miele Professional termékek megvásárlásával Ön a kiváló minőség mellett dönt. Ez nem 
csak azokra a készülékekre igaz, amelyek megbízhatóan, minden nap megfelelnek az 
elvárásoknak, megalapozva ezzel a professzionális felhasználók bizalmát a Miele márkában. 
A közismert Miele minőség ugyanis ezen messze túlmutat. Négy generáció óta családi tulaj-
donban álló vállalatként felelősségteljesen kezeljük termékeinket és eljárásainkat, munkatár-
sainkat és üzleti partnereinket, valamint természeti erőforrásainkat.

A megbízhatóság és felelősség, mint a vállalkozói tevékenység alapelvei sok szempontból 
kifejeződnek a Mielénél. Ily módon profitálhat az iparágban meghatározó, „Made in Germany“ 
újításokból, az ergonómia és a funkcionalitás terén többször kitüntetett termékdesignból, 
valamint az alacsony üzemeltetési költségekből. A Miele Professional gondosan összehan-
golt rendszermegoldásai a követelmények széles skáláját fedik le, számos díjjal kitüntetett, 
hatékony szolgáltatási hálózatot biztosítva ezáltal. Önnek mint professzionális felhasználónak 
nincs rá oka, hogy beérje kevesebbel. 
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Tökéletes eredmények
Mosógépeink az iparág specifikus kihívásainak megfelelő, hatékony programcso-
magokkal vannak felszerelve, pl. az RKI szerinti biztonságos fertőtlenítéshez készült 
csomaggal. Az egyedülálló Miele textilkímélő dobban még a legkényesebb ruhákat is 
úgy kezelheti, hogy azok megőrizzék értéküket, míg a vályús vasalógépek első osztályú 
befejezést nyújtanak.

Hatékony munkafolyamatok
A közismert Miele minőség gyors és zavartalan munkát biztosít. Az alacsony kar-
bantartási igényű konstrukcióknak köszönhetően mosógépeink megbízható partnerek 
a mindennapi professzionális munkavégzésben. Az ergonomikus design egyszerre 
gyors és biztonságos kezelést tesz lehetővé.

Gazdaságosság és az erőforrások kímélése
Hosszú élettartamú mosógépeink használatuk során végig alacsony költséggel 
üzemelnek (Total Cost of Ownership), ezáltal gyorsan kifizetődő beruházások – töb-
bek közt a számos erőforrás-felhasználási innovációnak köszönhetően. Így például az 
EcoSpeed mosási ritmusa kevés vízzel is kiváló mosási hatást ér el, míg szárítógépeink 
lehetővé teszik a legolcsóbb helyszíni fűtési mód használatát.

Megbízható partner
A helyes válasz minden kérdésre: mosógépeink egy olyan rendszermegoldás központi 
elemei, amelyek magukba foglalják a gondosan összehangolt tartozékokat, valamint 
a széleskörű tanácsadást és szolgáltatásokat is. A Miele Professional egy olyan meg-
bízható partner, amellyel minden szakmai követelmény hatékonyan teljesíthető.

A legjobb teljesítmény minden iparág számára
Ezért választják a professzionális felhasználók a Miele Professional készülékeit
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Az új KIS ÓRIÁSOK
Erős teljesítmény kompakt formában

A KIS ÓRIÁS sorozat mosógépei és szárítógépei már évtizedek óta 
elsők minden felhasználó számára, akik gyorsan, hatékonyan és na-
ponta többször ápolják ruháikat. Kevesebb, mint 0,5 m² helyigénnyel 
felállíthatók mosó-szárító toronyként, ezáltal a KIS ÓRIÁS sorozat tö-
kéletes rendszermegoldást jelent a kompakt, házon belüli mosodák 
számára.

Naponta kifizetődő előnyök
•  Gyors: akár 8 kg ruhatöltet mosása mindössze 49 percen belül
•  Félreérthetetlenség: egyszerű szöveges, felhasználóbarát kijelző akár 32 nyelven
•  Digitálisan összekapcsolható: mindig és mindenhol tökéletesen informált

Gazdaságosabb és erősebb, mint az előző generáció
•  A mosógépek 22 %-kal kevesebb vizet és 28 %-kal kevesebb energiát igényelnek
•  A hőszivattyús szárítógép programlefutási ideje egyharmaddal csökkent, így jelenleg kevesebb, 

mint 60 perc
•  Ugyanazon készülékház méret mellett a mosógép és a szárítógép akár 25 %-kal nagyobb 

töltetkapacitással rendelkezik
•  Bármely töltetmennyiség – 6, 7 vagy 8 kg – esetén mindössze 49 min (perc) mosási időre van 

szükség

Energiabesorolás
•  Mosógép: A+++ energiahatékonysági osztály
•  Hőszivattyús szárítógép: A++ energiahatékonysági osztály
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ÚJ: KIS ÓRIÁS mosógépek
7 kg töltetmennyiséggel, M Select vezérléssel

ÚJ: KIS ÓRIÁS mosógépek

7–8 kg töltetmennyiséggel, M Touch Flex vezérléssel

Mosógép PWM 507

Programvezérlés M Select

Töltetmennyiség (kg) 7

Dobtérfogat (l) 64

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.600

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 704/48

Programlefutási idő** (perc) 49

Fűtési mód EL

Vízkivezetés (DP DN 22/DV DN 70) DP vagy DV

Előlap színe és anyaga LW vagy SST

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 850/595/725

EL = elektromos, DP = lúgszivattyú, DV = leeresztő szelep, LW = lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

Mosógép PWM 907 PWM 908

Programvezérlés M Touch Flex M Touch Flex

Töltetmennyiség (kg) 7 8

Dobtérfogat (l) 64 73

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.600 1.600

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 704/48 704/48

Programlefutási idő** (perc) 49 49

Fűtési mód EL EL

Vízkivezetés (DP DN 22/DV DN 70) DP vagy DV DP vagy DV

Előlap színe és anyaga LW vagy SST LW vagy SST

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 850/595/725 850/595/725

EL = elektromos, DP = lúgszivattyú, DV = leeresztőszelep, LW = lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

M Select vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Nyelvfüggetlen programszimbólumok 

a burkolaton
•  Az érintőkijelzőn minden információ az 

ország nyelvén jelenik meg, 29 nyelv 
választható

•  Számos speciális program, pl. 
sportruházathoz, otthoni textíliákhoz, 
higiéniához

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Nagyon alacsony maradék 
nedvességtartalom a magas G-faktor révén

•  Különlegesen gyors és biztos adagolás – 
CapDosing

•  Energiahatékonysági osztály: A+++
•  Helytakarékosan felállítható mosó-szárító 

toronyként

Opcionális tartozékok
•  Adagolórendszer a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához
•  XCI-Box vezérlőegység az 

adagolószivattyúkkal való egyéni 
összekapcsoláshoz a leghatékonyabb 
folyékonymosószer-adagolás érdekében

•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 
kipakoláshoz

•  Érmebedobó rendszer az 
önkiszolgáló mosodákban való optimális 
alkalmazáshoz

Miele textilkímélő dob: EP 2 390 399 B1 szabadalom Miele textilkímélő dob: EP 2 390 399 B1 szabadalom

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Nagyon alacsony maradék 
nedvességtartalom a magas g-faktor révén

•  Különlegesen gyors és biztos adagolás – 
CapDosing

•  Hatékony digitális kapcsolat a 
WiFiConn@ct* segítségével
•  Helytakarékosan felállítható mosó-szárító 

toronyként

Önkiszolgáló modellváltozat
•  Az önkiszolgáló mosodák követelményeinek 

megfelelően

Opcionális tartozékok
•  WLAN/LAN modulok professzionális digitális 

alkalmazásokhoz*
•  Adagoló mód a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához
•  XCI-Box vezérlőegység az 

adagolószivattyúkkal való egyéni 
összekapcsoláshoz a leghatékonyabb 
folyékonymosószer-adagolás érdekében

•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 
kipakoláshoz

•  Érmebedobó rendszer az önkiszolgáló 
üzemben való optimális alkalmazáshoz

M Touch Flex vezérlés
•  Kezelési komfort színes érintőkijelzővel
•  Egyszerű és intuitív kezelés az érintésnek 

köszönhetően
•  Minden információ megjelenítése szöveges 

formában, 
32 nyelv választható

•  Átfogó felszereltség speciális programokkal, 
pl. sport- és outdoor ruházathoz, 
hoteleknek, WetCare textilápoláshoz, 
fertőtlenítéshez

*A használathoz külön kapható, díjköteles tartozékra és szoft-
verre van szükség. Elérhetőségük országonként változhat. 
További információkért forduljon a Miele kereskedőjéhez 
vagy látogasson el a www.miele-professional.hu oldalra.
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Az octoplus sorozat technológiája közvetlenül a nagyipari 
mosógépektől ered. A készülékek dobfelfüggesztése tökélete-
sen alkalmassá teszi a mosógépet nagy mennyiségű textíliák napi 
mosására.

Naponta kifizetődő előnyök
•  Gyors: akár 10 kg ruhatöltet mosása mindössze 53 percen belül
•  Könnyen kezelhető: programfelszereltség egyszerű és univerzális alkalmazásokhoz
•  Bárhol installálható: a mosó-szárító toronyként felállítható modellváltozat helyigénye kevesebb, 

mint 0,6 m²

OCTOPLUS
Mosógépek és szárítógépek 
8–10 kg töltetmennyiség
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Profiline B szimbólikus vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Nyelvfüggetlen program szimbólumok a 

burkolaton
•  Egyszerű szöveges felhasználóbarát kijelző
•  Hőmérséklet, centrifugálási fordulatszám 

és hátralévő idő kijelzése
•  Adagolás egyedi beállítása

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Biztos fertőtlenítés a számos, többek közt 
a Robert Koch Intézet ajánlása szerinti 
fertőtlenítő programnak köszönhetően

PWT 6089 Vario fő jellemzők
•  Kevesebb mint 0,6 m² alapterületen 

helytakarékosan felállítható mosó-szárító 
torony

Profitronic L Vario vezérlés
•  4 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  A kijelzőn minden információ  

az ország nyelvén jelenik meg
•  Biztonságos munkafolyamatok többszintű 

kezelési koncepció segítségével 
•  Adagolás egyedi beállítása  

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához 
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Érmebedobó rendszer az önkiszolgáló 

üzemben való optimális alkalmazáshoz

Mosógép/mosó-szárító torony PW 5082

Programvezérlés Profiline B szimbólumok

Töltetmennyiség (kg) 9

Dobtérfogat (l) 80

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.200

G-faktor/Maradék nedvességtartalom (%) 440/50

Programlefutási idő** (perc) 54

Fűtési mód EL

Vízkivezetés [LP DN 22/AV DN 70] LP vagy AV

Előlap színe és anyaga OB

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.020/700/727

EL = elektromos, LP = lúgszivattyú, OB = kék, AV = leeresztőszelep
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

Mosógép/mosó-szárító torony PW 6080 Vario PW 5105 Vario PWT 6089 Vario

Programvezérlés Profitronic L Vario Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Töltetmennyiség (kg) 9 10 9 mosás, 9 szárítás

Dobtérfogat (l) 80 100 80/180

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.300 1.100 1.300

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 520/44 370/50 520/44

Program lefutási idő** (perc) 53 53 53/-

Fűtési mód EL EL EL

Vízkivezetés [LP DN 22/AV DN 70] LP vagy AV LP vagy AV LP

Előlap színe és anyaga LW, OB vagy ED OB OB vagy ED

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.020/700/727 1.020/700/827 1.930/700/752

EL = elektromos, LP = lúgszivattyú, AV = leeresztőszelep, LW = lótuszfehér zománcfényű, ED = nemesacél külső burkolat, OB = kék
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák program futási ideje, melegvíz-csatlakozással

OCTOPLUS mosógépek
8 kg töltetmennyiséggel, Profiline B vezérléssel

OCTOPLUS mosógépek
8–10 kg töltetmennyiséggel, Profitronic L Vario vezérléssel 
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BENCHMARK KÉSZÜLÉKEK
A teljesítmény és a hatékonyság mércéje

A Miele Professional Benchmark készülékei könnyedén kielégítik a 
legmagasabb ruha-  és textilápolási igényeket is. Egyedülálló innová-
ciókat és exkluzív felszerelési részleteket kínálnak a közismert Miele 
minőségnek megfelelően – természetesen az elsőosztályú gazdasá-
gosság és erőforrások kímélése mellett. 

Naponta kifizetődő előnyök:
•  Egyszerűség: a OneFingerTouch használatával a nagy ajtó egy érintésre becsukható
•  Tökéletes eredmény időhatékonyság mellett: az EcoSpeeddel még gyorsabb a mosás

Elragadó hatékonyság
Végül, de nem utolsósorban: a Benchmark készülékekkel számos újítás érhető el az erőforrások 
hatékony felhasználása érdekében. Az új formájú mosóvíztartály szorosan körülöleli a dobot, 
ezenfelül pedig a fűtőelemekkel ellátott tartályba történő átszivattyúzás is könnyebbé vált. Ez 
lehetővé teszi, hogy kevesebb készülékkel érjük el ugyanazt a kapacitást, valamint jelentős víz- 
és elektromos áram megtakarítást eredményez. 
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BENCHMARK KÉSZÜLÉKEK 
13–20 kg töltetmennyiséggel, Profitronic D vezérléssel

BENCHMARK KÉSZÜLÉKEK 
10–20 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

Profitronic D vezérlés
•  6 választógomb
•  12 program
•  A kijelzőn minden információ az adott 

ország nyelvén jelenik meg, 11 nyelv 
választható

Fő jellemzők
•  Egyszerű ajtózárás a 

OneFingerTouch funkcióval
•  Az erőforrások hatékony felhasználása az új 

mosóvíztartály innovatív formája révén
•  Extrém nyugodt működés nagy 

centrifugálási fordulatszámoknál is a 
hatékony lengéscsillapítónak köszönhetően

•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 
és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához 
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés  

199 programhellyel
•  Alkalmazásspecifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ az adott 

ország nyelvén jelenik meg, 11 nyelv 
választható

•  Chipkártyaolvasó

Fő jellemzők 
•  Egyszerű ajtózárás a 

OneFingerTouch funkcióval
•  Az erőforrások hatékony felhasználása az új 

mosóvíztartály innovatív formája révén
•  Extrém nyugodt működés nagy 

centrifugálási fordulatszámoknál is a 
hatékony lengéscsillapítónak köszönhetően

•  Optimális textilápolás és -tisztítás az új 
bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Magas mosási teljesítmény az optimalizált 
EcoSpeed mosási ciklusnak köszönhetően

•  Nagyon kevés maradék nedvesség 
a magas G-faktor révén

•  Magas napi tisztítási teljesítmény a 
nagyon rövid programidőknek köszönhetően

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához 
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Utólag felszerelhető töltetsúly mérőlábazat
•  Vízvisszanyerő modul
•  Üzemadat-regisztrálás

Miele textilkímélő dob 2.0: EP 2 700 744 B1 szabadalomMiele textilkímélő dob 2.0: EP 2 700 744 B1 szabadalom

Mosógép PW 413 PW 418

Programvezérlés Profitronic D Profitronic D

Töltetmennyiség (kg) 13–14 18–20

Dobtérfogat (l) 130 180

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.025 950

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 360/50 360/50

Programlefutási idő** (perc) 52 52

Fűtési mód EL EL

Vízkivezetés [DN 70] AV AV

Előlap színe és anyaga OB OB

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.352/799/1.010 1.452/924/950

EL = elektromos, AV = leeresztőszelep, OB = kék
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

Mosógép PW 811 PW 814 PW 818

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Töltetmennyiség (kg) 11–12 14–16 18–20

Dobtérfogat (l) 110 140 180

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.150 1.075 1.075

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 460/45 460/45 460/45

Programlefutási idő** (perc) 45 45 45

Fűtési módok EL EL EL

Vízkivezetés [DN 70] AV AV AV

Előlap színe és anyaga ED ED ED 

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.352/799/940 1.452/924/850 1.452/924/950

EL = elektromos, AV = leeresztőszelep, ED = nemesacél *Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os 
színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással
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PROFITRONIC M mosógépek
24–32 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

PROFITRONIC M mosógépek válaszfal kialakítással
16–32 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés  

199 programhellyel
•  Alkalmazásspecifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ az adott 

ország nyelvén jelenik meg, 11 nyelv 
választható

•  Chipkártyaolvasó

Fő jellemzők 
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Nagyon kevés maradék nedvesség 
a magas g-faktor révén

•  Magas napi tisztítási teljesítmény 
a nagyon rövid programidőknek 
köszönhetően

•  Aktuális töltet alapján testre szabott 
fogyasztási értékek az automatikus mérések 
alapján.

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés  

199 programhellyel
•  Alkalmazásspecifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ  

az adott ország nyelvén jelenik meg, 11 
nyelv választható

•  Chipkártyaolvasó

Fő jellemzők 
•  Átadórendszer a mosodák számára 

szennyes/tiszta oldallal
•  Automatikus dobpozicionálás és/ 

-rögzítés a mosási folyamat végén
•  Kímélő és alapos gondoskodás a 

textilkímélő dobbal 
•  Csekély maradék nedvességtartalom 

a magas g-faktor révén
•  Magas napi tisztítási teljesítmény a 

nagyon rövid programidőknek köszönhetően
•  Testre szabott fogyasztási értékek 

az automatikus töltetsúly mérőrendszernek 
köszönhetően 

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához 
•  Gépmagasító az ergonomikus 

be- és kipakoláshoz
•  Multifunkciós modul
•  Üzemadat-regisztrálás

Opcionális tartozékok
•  Adagolószivattyú a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához 
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Vízvisszanyerő modul
•  Üzemadat-regisztrálás

Mosógép PW 6241 PW 6321

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M

Töltetmennyiség (kg) 24 32

Dobtérfogat (l) 240 320

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.100 1.000

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 542/43 448/47

Programlefutási idő** (perc) 46 47

Fűtési módok EL/G/D ind./D dir. EL/G/D ind./D dir.

Vízkivezetés [DN 70] AV AV

Előlap színe és anyaga ED ED 

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.640/1.085/1.265 1.640/1.085/1.272

EL = elektromos, G = gáz, D ind. = gőz, közvetett, D dir. = gőz, közvetlen, AV = leeresztőszelep. ED = nemesacél * Maradék nedvességtartalom adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó 
öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

Mosógép PW 6163 PW 6243 PW 6323

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Töltetmennyiség (kg) 16 24 32

Dobtérfogat (l) 160 240 320

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.025 975 975

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 400/46 360/46 360/41

Programlefutási idő** (perc) 55 53 61

Fűtési módok EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir. EL/D ind./EL-D dir.

Vízkivezetés [AV DN 70] AV AV AV

Előlap színe és anyaga OB vagy ED OB vagy ED OB vagy ED

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.718/1.153/1.070 1.718/1.384/1.070 1.718/1.605/1.070

EL = elektromos, D ind. = gőz, közvetett, EL-D dir. = elektromosról közvetlen gőzre kapcsolható, AV = leeresztőszelep, OB = kék, ED = nemesacél
* Maradéknedvesség-adatok a meleg öblítésre vonatkozóan az utolsó öblítéskor, ** A 60 °C-os színes ruhák programlefutási ideje, melegvíz-csatlakozással

A mosógépek higiéniai vizsgálata
A Miele ProHygiene tesztrendszere lehetővé 
teszi a mosási folyamat 
fertőtlenítő teljesítményének egyszerűen 
végrehajtható ellenőrzését.
•  Átfogó naplózás és értékelés
•  Tanúsítvány a sikeres vizsgálatról
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ÚJ: MOPSTAR mosógépek épületek tisztításához
6–8 kg töltetmennyiséggel, M Select Mop vezérléssel

Miele textilkímélő dob: EP 2 390 399 B1 szabadalom
Miele elővíztelenítés: EP 2 003 236 B1 szabadalom

Mosógép PWM 506 Mop Star 60 PWM 508 Mop Star 80

Programvezérlés M Select Mop M Select Mop

Töltetmennyiség (kg) 6 8

Dobtérfogat (l) 57 73

Max. centrifugálási fordulatszám (ford./perc) 1.400 1.400

G-faktor/maradék nedvességtartalom (%) 704/<25 704/<25

Programlefutási idő** (perc) 49 49

Fűtési mód EL EL

Vízkivezetés (DP DN 22/DV DN 70) DV DV

Előlap színe és anyaga LW vagy SST LW vagy SST

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 850/595/725 850/595/725

EL = elektromos, DV = leeresztőszelep, LW = lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél
* Pontos maradék nedvességtartalom a mop tulajdonságaitól függ, ** A 60 °C-os Mop Standard programlefutási ideje, hidegvíz-csatlakozással

M Select Mop vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Nyelvfüggetlen program szimbólumok 

a burkolaton
•  Az érintőkijelzőn minden információ az 

ország nyelvén jelenik meg, 29 nyelv 
választható

•  Számos speciális program, pl. 
törlőkendőkhöz és mopokhoz

•  Speciális, többek közt a Robert Koch Intézet 
ajánlása szerinti fertőtlenítő programok 
biztosítanak megfelelő higiéniát

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: optimális textilápolás 

és -tisztítás az új bordázattal ellátott, 
szabadalmaztatott 2.0 textilkímélő dobbal

•  Kizárólag a Mielénél: a szabadalmaztatott 
víztelenítésnek köszönhetően a mopokat a 
mosás megkezdése előtt kicentrifugázza a 
készülék

•  Mindössze egy lépés az optimálisan 
előkészített mopok és törlőkendők 
használatra kész állapotának eléréséhez

•  A mosóvíz szabad vízelvezetése optimalizált 
kialakítással

•  Helytakarékosan installálható mosó-szárító 
toronyként

Opcionális tartozékok
•  Adagoló mód a folyékony mosószer 

automatikus adagolásához
•  XCI-Box vezérlőegység az 

adagolószivattyúkkal történő 
összehangolásra a leghatékonyabb 
folyékonymosószer-adagolás érdekében

•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 
kipakoláshoz

•  Szálszűrő doboz nemesacélból a 
mosóvízben található szöszök és nagyobb 
részecskék kiszűréséhez
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Kimagasló technológia igényes felhasználók számára
Csúcsteljesítmény minden üzletág számára 

Az ipari felhasználási területek különösen igénylik az igényes megoldá-
sokat. Elsőosztályú teljesítmény mellet rövid programlefutási időt, gaz-
dasági megtérülést és megbízhatóságot várnak el. A Miele Professional 
ipari mosodai készülékei egyesítik ezeket az igényeket és meggyőzik a 
mindennapokban a felhasználót a készülékek hatékonyságáról. 

Nem csupán azokról a helyekről van szó, ahol a tökéletes mosási-szárí-
tási-és mángorlási eredmény fontos részét képezi minőségi követel-
ményeknek, mint például a szállodákban, a vendéglátás területén és a 
szociális intézményekben. Minden felhasználási területnek megvan a 
kihívást jelentő problémája, mint például liszt a pékségekben, vér- és 
zsírmaradványok a hentesüzemekben, olaj a wellnessrészlegekben, 
mopok a tisztítócégeknél. 

A Miele Professional mosodai készülékei szembeszállnak ezekkel a 
kihívásokkal a nagy teljesítményű technológiának és az évek alatt 
bizonyított innovatív ügyfélspecifikus programoknak köszönhetően. Az 
eredmény: tökéletes textilápolás- és kímélés és elégedett ügyfél.

Mosógép/ Töltetmennyiség 5,5–6,5 kg 8–10 kg 10–20 kg 24–32 kg 16–32 kg
Kis Óriások •
octoplus •
Performance •
Performance Plus •
Profitronic M •
Profitronic M/Válaszfalas •
Mopstar • • •

Szárítógép / Töltetmennyiség 130 l 180–200 l 250–325 l 400–500 l 800 l
Kis Óriások •
octoplus •
octoplus mosó-szárító torony •
Profitronic B • •
Profitronic B COP •
Profitronic B Plus • • •
Profitronic M • • •

Hőszivattyús szárítógép • • •

SlimLine • •

Mángorló/Mángorlási teljesítmény 13–15 kg/ó 33–60 kg/ó 75–96 kg/ó 115–235 kg/ó
HM 16 •
PM 12 •
PRI 318 / PRI 421 •
LACO •
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Szárítógépek
Töltetmennyiség: 7-40 kg

A Miele Professional az ipari szárítógépek felhasználóinak a jelenleg a 
piacon elérhető formák és fűtési módok legnagyobb választékát kínál-
ja. Ide tartoznak a helytakarékos Slimline szárítók, amelyek vékony 
kialakításuknak köszönhetően könnyedén szállíthatók szűk ajtókon ke-
resztül is. A szabványos elektromos fűtés mellett gázfűtésű változatok 
is rendelkezésre állnak, valamint öntisztító hőcserélőkkel rendelkező 
különösen alacsony fogyasztású hőszivattyús szárítók is elérhetők.

Naponta kifizetődő előnyök:
•  Kitűnő minőség: a textilkímélő dobban minden textília rendkívül kímélő 

módon és egyenletesen szárad meg
•  Tökéletesen pontos: a PerfectDry rendszer gondoskodik a kívánt 

maradék nedvességtartalom pontos eléréséről
•  Gazdaságos és gyors: a szabadalmaztatott Air Recycling Plus eljárással 

a készülékben keringetett hőmérséklet kb. 60 %-a visszanyerhető

Tudjon meg többet a szabadalmaztatott StreamClean öntisztító 
rendszerrel rendelkező hőszivattyús szárítókról a Miele Professional 
YouTube csatornáján.
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ÚJ: KIS ÓRIÁS szárítógépek
7 kg töltetmennyiséggel, M Select vezérléssel

ÚJ: KIS ÓRIÁS szárítógépek
8 kg töltetmennyiséggel, M Touch Flex vezérléssel

Szárítógép PDR 507 EL PDR 507 HP

Programvezérlés M Select M Select

Szárítórendszer Légelvezetés Hőszivattyú**

Töltetmennyiség (kg) 7 7

Dobtérfogat (l) 130 130

Programlefutási idő (perc) 37* 57***

Fűtési mód EL HP

Fűtőteljesítmény (kW) 6,14 –

Levegőkivezetés DN 100 –

Előlap színe és anyaga LW vagy SST LW vagy SST

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = elektromos, HP = hőszivattyú, LW = lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél * A szekrényszáraz programlefutási ideje ** Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz légmentesen lezár-
va; Hűtőközeg R134a, a hűtőközeg mennyisége 0,61 kg, a hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja: 1.430 kg CO₂ e, a készülék globális felmelegedési potenciálja: 872 kg CO₂ e, *** Vegyes 
szálú textíliák szárítására szolgáló programlefutási idejére értendő

Szárítógép PDR 908 EL PDR 908 HP

Programvezérlés M Touch Flex M Touch Flex

Szárítórendszer Légkivezetés Hőszivattyú**

Töltetmennyiség (kg) 8 8

Dobtérfogat (l) 130 130

Programlefutási idő (perc) 42* 67***

Fűtési mód EL HP

Fűtőteljesítmény (kW) 6,14 –

Levegőkivezetés DN 100 –

Előlap színe és anyaga LW vagy SST LW vagy SST

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 850/595/710 850/595/727

EL = elektromos, HP = hőszivattyú, LW = lótuszfehér zománcfényű, SST = nemesacél * A szekrényszáraz programlefutási ideje ** Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz légmentesen lezár-
va; Hűtőközeg R134a, a hűtőközeg mennyisége 0,61 kg, a hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja: 1.430 kg CO₂ e, a készülék globális felmelegedési potenciálja: 872 kg CO₂ e, *** Vegyes 
szálú textíliák szárítására szolgáló programlefutási idejére értendő

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás az új szabadalmaztatott 
textilkímélő dobbal

•  Nincs túlszárítás a szabadalmaztatott 
PerfectDry rendszernek köszönhetően

•  Időtakarékos és kényelmes a nagy 
szöszszűrőnek köszönhetően

•  Magas hatékonyság a karbantartást 
nem igénylő, energiatakarékos 
mágneses hajtómotor miatt

•  Helytakarékosan installálható mosó-szárító 
toronyként

Hőszivattyús szárítógép fő jellemzői
•  Helytől független felállítás szellőzővezeték 

telepítése nélkül
•  Energiahatékonysági osztály: A++: 

akár 60 %-os energiamegtakarítás 
a hagyományos kondenzációs 
szárítóhoz képest

Opcionális tartozékok
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Érmebedobó rendszer az önkiszolgáló 

üzemben való optimális alkalmazáshoz

M Select vezérlés
•  Forgókapcsoló
•  Nyelvfüggetlen program szimbólumok 

a burkolaton
•  Az érintőkijelzőn minden információ az 

ország nyelvén jelenik meg, 29 nyelv 
választható

•  Számos speciális program, pl. wellness, 
hotel, munkaruházat számára

Miele textilkímélő dob: EP 2 390 399 B1 szabadalom Miele textilkímélő dob: EP 2 390 399 B1 szabadalom

Fő jellemzők
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás az új szabadalmaztatott 
textilkímélő dobbal

•  Nincs túlszáradás a szabadalmaztatott 
PerfectDry rendszernek köszönhetően

•  Időtakarékos és kényelmes a nagy 
szöszszűrőnek köszönhetően

•  Hatékony digitális kapcsolat a 
  WiFiConn@ct* segítségével
•  Magas hatékonyság a karbantartást 

nem igénylő, energiatakarékos, 
mágneses hajtómotor miatt

•  Helytakarékosan installálható mosó-szárító 
toronyként

Hőszivattyús szárítógép fő jellemzői
•  Helytől független felállítás szellőzővezeték 

telepítése nélkül
•  Energiahatékonysági osztály: A++: 

akár 60 %-os energiamegtakarítás a 
hagyományos kondenzációs szárítóhoz 
képest

Opcionális tartozékok
•  WLAN/LAN modulok professzionális digitális 

alkalmazásokhoz*
•  Gépmagasító az ergonomikus be- és 

kipakoláshoz
•  Érmebedobó rendszer az önkiszolgáló 

üzemben való optimális alkalmazáshoz

M Touch Flex vezérlés
•  Kezelési komfort színes érintőkijelzővel
•  Egyszerű és intuitív kezelés az érintésnek 

köszönhetően
•  Minden információ megjelenítése szöveges 

formában, 32 nyelv választható
•  Átfogó felszereltség speciális programokkal, 

pl. sportruházathoz, otthoni textíliákhoz, 
higiéniához, WetCare számára, 
ágyneműkhöz

*A használathoz külön kapható, díjköteles tartozékra és szoft-
verre van szükség. Elérhetőségük országonként változhat. 
További információkért forduljon a Miele kereskedőjéhez 
vagy látogasson el a www.miele-professional.hu oldalra.
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OCTOPLUS szárítógépek
8 kg töltetmennyiséggel, Profiline B szimbólum és Profitronic L Vario vezérléssel

Szárítógép PT 8301 COP PT 8301 PT 8303 

Programvezérlés Profitronic B COP Profitronic B Profitronic B Plus

Szárítórendszer Légkivezetéses Légkivezetés Légkivezetéses

Töltetmennyiség (kg) 12–15 12–15 12–15

Dobtérfogat (l) 300 300 300

Programlefutási idő* (perc) 33 33 33

Fűtési módok EL/G EL/G EL/G

Fűtési teljesítmény EL/G [kW] 13,5/18/– 13,5/18/– 13,5/18/–

Levegő beszívás/légkivezetés DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Előlap színe és anyaga OB*** OB*** OB***

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089 1.800/711/1.089

* A szekrényszáraz programlefutási ideje ** Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz légmentesen lezárva; Hűtőközeg R134a, a hűtőközeg mennyisége 1,35 kg, a hűtőközeg globális felmelege-
dési potenciálja: 1.430 kg CO₂ e, a készülék globális felmelegedési potenciálja: 1.930 kg CO₂ e, ***OB: Kék

SlimLine szárítógép 
12–15 kg töltetmennyiséggel, Profitronic B vezérléssel 

Fő jellemzők 
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás a textilkímélő dobbal
•  Kizárólag a Mielénél: nincs túlszárítás a 

szabadalmaztatott PerfectDry rendszernek 
köszönhetően 

PWT 6089 Vario fő jellemzők
•  Kevesebb mint 0,6 m² alapterületen 

helytakarékosan installálható mosó-szárító 
torony

Opcionális tartozékok
•  Gépmagasító a gép ergonomikus 

be- és kipakoláshoz
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

Profitronic B COP vezérlés
•  Idővezérlés csatlakoztatott 

pénztárrendszeren vagy központi vezérlésen 
keresztül

•  4 hőmérsékleti fokozat: 
hideg, alacsony, közepes, magas

Profitronic B vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Időszabályozás 5 perces lépésekben 

5-től 60 percig
•  4 hőmérsékleti fokozat: 

hideg, alacsony, közepes, magas

Profitronic B Plus vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Maradéknedvesség-szabályozás 12 

programhoz

Fő jellemzők 
•  A csak 711 mm-es széles designnak 

köszönhetően szűk helyen is felállítható

Opcionális tartozékok
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

Szárítógép PT 5186 PT 7186 Vario PWT 6089 Vario

Programvezérlés ProfiLine B szimbólum Profitronic L Vario Profitronic L Vario

Szárítórendszer Légkivezetés Légkivezetés Légkivezetés

Töltetmennyiség (kg) 9 9 2 x 9

Dobtérfogat (l) 180 180 80/180

Programlefutási idő* (perc) 42 37 -/57

Fűtési módok EL EL/G EL

Fűtési teljesítmény EL/G [kW] 6,15/– 7,94/8,0 7,94/–

Levegő beszívás/légkivezetés –/DN 100 –/DN 100 –/DN 100

Előlap színe és anyaga OB LW, OB vagy ED OB vagy ED

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.020/700/763 1.020/700/763 1.930/700/752

EL = elektromos, G = gáz, LW = lótuszfehér zománcfényű, ED = nemesacél külső burkolat, OB: kék *  A szekrényszáraz programlefu-
tási ideje

Hőszivattyús szárítógép fő jellemzői
•  Helytől független felállítás szellőzővezeték 

telepítése nélkül
•  Akár 50 %-os energiamegtakarítás a 

Standard SlimLine szárítógéphez képest

Profiline B szimbólikus vezérlés
•  Választókapcsoló
•  Nyelvfüggetlen program szimbólumok 

a burkolaton
•  Egyszerű szöveges, felhasználóbarát kijelző
•  Hőmérséklet, centrifugálási fordulatszám 

és hátralévő idő kijelzése
Profitronic L Vario vezérlés
•  4 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  A kijelzőn minden információ 

az ország nyelvén jelenik meg, nyelv 
választható

•  Biztonságos munkafolyamatok többszintű 
kezelési koncepció segítségével 

•  Adagolás egyedi beállítása 
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Fő jellemzők 
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás a textilkímélő dobbal
•  Kizárólag a Mielénél: hajszálpontos szárítás 

a szabadalmaztatott PerfectDry rendszernek 
köszönhetően

•  Kizárólag a Mielénél: alacsonyabb 
energiafogyasztás és gyors szárítás 
különösen nagy terjedelmű textíliákhoz az Air 
Recycling Plus eljárásnak köszönhetően

Fő jellemzők 
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás a textilkímélő dobbal
•  Kizárólag a Mielénél: hajszálpontos szárítás 

a szabadalmaztatott PerfectDry rendszernek 
köszönhetően

•  Kizárólag a Mielénél: alacsonyabb 
energiafogyasztás és gyors szárítás 
különösen nagy terjedelmű textíliákhoz az Air 
Recycling Plus eljárásnak köszönhetően

Opcionális tartozékok
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

Opcionális tartozékok
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

PROFITRONIC M szárítógép
10–20 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

PROFITRONIC M szárítógép
20–40 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

Szárítógép PT 8257 PT 8337 PT 8407

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M Profitronic M

Szárítórendszer Légkivezetés Légkivezetés Légkivezetés

Töltetmennyiség (kg) 10–13 13–16 16–20

Dobtérfogat (l) 250 325 400

Programlefutási idő* (perc) 22 24 24

Fűtési módok EL/G EL/G EL/G

Fűtési teljesítmény EL/G/D/HW [kW] 12,50–14,50/15/–/– 16,50–19,40/18,00/9,80/– 20,30–24,20/21,50/28/9,80

Levegő beszívás/légkivezetés DN 150/DN 150 DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Előlap színe és anyaga OB vagy ED OB vagy ED OB vagy ED

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.400/906/852 1.400/906/1.035 1.400/906/1.164

EL = elektromos, G = gáz, D = gőz, * A szekrényszáraz programlefutási ideje, ** OB: kék, ED: nemesacél

Szárítógép PT 8507 PT 8807

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M

Szárítórendszer Légkivezetés Légkivezetés

Töltetmennyiség (kg) 20–25 32–40

Dobtérfogat (l) 500 800

Programlefutási idő* (perc) 24 29

Fűtési módok EL/G EL/G

Fűtési teljesítmény EL/G/D/HW [kW] 24,40–29,40/30/40,50/12,50 32,50–38,80/36/40,50/12,50

Levegő beszívás/légkivezetés DN 150/DN 150 DN 150/DN 150

Előlap színe és anyaga OB vagy ED ** OB**

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.640/1.206/1.018 1.640/1.206/1.384

EL = elektromos, G = gáz, * A szekrényszáraz programlefutási ideje, ** OB: Kék, ED: nemesacél

Miele Air Recycling Plus: EP 1 682 715 B1 szabadalom Miele Air Recycling Plus: EP 1 682 715 B1 szabadalom

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés 

199 programhellyel
•  Alkalmazás specifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ 

az adott ország nyelvén jelenik meg, 11 
nyelv választható

•  Chipkártyaolvasó

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés 

199 programhellyel
•  Alkalmazás specifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ 

az adott ország nyelvén jelenik meg, 11 
nyelv választható

•  Chipkártyaolvasó 
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PROFITRONIC M hőszivattyús szárítógép
10–16 kg töltetmennyiséggel, Profitronic M vezérléssel

Akár 60 %-os energiamegtakarítás 
A hőszivattyús technológia olyan energiát használ fel, amely a légkive-
zetés lehűtéskor és páramentesítéskor szabadul fel, hogy felmelegítse a 
hideg, száraz beáramló levegőt. A hagyományos szellőztetési techno-
lógiával ellentétben ezt az energiát újrahasznosítják a szárítási folyamat 
során. Ily módon az energiafogyasztás akár 60 %-kal is csökkenthető. 
Az alacsony, 5,2 kW-os csatlakozási értéknek köszönhetően a 
hőszivattyús szárítógépek mindenekelőtt olyan helyeken használhatók, 
ahol kis csatlakozási értékű az elektromos hálózat, ahol a teljesítmé-
nycsúcsokat el kell kerülni, illetve ahol nem lehet szellőzővezetéket 
használni.

Exkluzív kezelési komfort a hőszivattyús szárítógépeknél
A speciális Miele StreamClean ellenáramos rendszer biztosítja a 
hőcserélőhöz tapadó szöszök automatikus - az elvezetett konden-
zátummal történő - leeresztését. A hőcserélőt emiatt csak nagyobb 
időközönként kell tisztítani. A Miele hőszivattyús szárítók nem igényel-
nek további, költségesen tisztítható szűrőket. 

Tudjon meg többet a szabadalmaztatott StreamClean öntisztító 
rendszerrel rendelkező hőszivattyús szárítókról a Miele Professio-
nal YouTube csatornáján.

Szárítógép PT 8257 WP** PT 8337 WP**

Programvezérlés Profitronic M Profitronic M

Szárítórendszer Hőszivattyú Hőszivattyú

Töltetmennyiség (kg) 10–13 13–16

Dobtérfogat (l) 250 325

Programlefutási idő* (perc) 44 54

Fűtési mód WP WP

Fűtőteljesítmény (kW) 5,2 5,2

Levegő beszívás/légkivezetés –/– –/–

Előlap színe és anyaga OB vagy ED*** OB vagy ED***

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.400/906/1.218 1.400/906/1.401

WP = hőszivattyú, * A szekrényszáraz programlefutási ideje ** Fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmaz légmentesen lezárva; 
     Hűtőközeg R134a, a hűtőközeg mennyisége 3,2 kg, a hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja: 1.430 kg CO₂ e, a készülék globális felmelegedési potenciálja: 4.576 kg CO₂ e, ***OB: kék, 
ED: nemesacél

Miele Air Recycling Plus: EP 1 682 715 B1 szabadalom
Miele StreamClean: EP 2 460 929 B1 szabadalom

* Számítási alap: 100 kg 
ruhatöltet/nap, 250 nap/év, 
0,19 €/kWh áramköltség

Fő jellemzők 
•  Kizárólag a Mielénél: kímélő és egyenletes 

ruhaszárítás a textilkímélő dobbal
•  Kizárólag a Mielénél: hajszálpontos szárítás 

a szabadalmaztatott PerfectDry rendszernek 
köszönhetően

•  Kizárólag a Mielénél: alacsonyabb 
energiafogyasztás és gyors szárítás 
különösen nagy terjedelmű textíliákhoz az Air 
Recycling Plus eljárásnak köszönhetően

Hőszivattyú (HP) fő jellemzői
•  Helytől független installálás szellőzővezeték 

telepítése nélkül
•  Akár 60 %-os energiamegtakarítás a 

hagyományos Miele levegőkivezetéses 
szárítógéphez képest

•  Kizárólag a Mielénél: automatikus 
hőcserélő-szabályozás a szabadalmaztatott 
StreamClean-eljárásnak köszönhetően

Opcionális tartozékok
•  Érmebedobó rendszer az 

önkiszolgáló mosodában való optimális 
alkalmazáshoz

Profitronic M vezérlés
•  6 közvetlen választógomb Jogshuttle 

funkcióval
•  Szabadon programozható vezérlés 

199 programhellyel
•  Alkalmazás specifikus mosási programok 

széles választéka
•  A kijelzőn minden információ 

az adott ország nyelvén jelenik meg, 11 
nyelv választható

•  Chipkártyaolvasó
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Vályús mángorlók
Hengerszélesség: 830–3.300 mm

Kellemes érzést keltő ágyneműk, ragyogó terítők és szalvéták – a 
tökéletesen ápolt textíliák meghatározó szerepet játszanak a szál-
lodákról, éttermekről és otthonokról alkotott első benyomások-
ban. Aki a mosás befejezésére is épp olyan gondosan figyel, mint 
magára a tisztaságra, annál a szállodai és éttermi vendégek épp 
olyan kellemesen fogják érezni magukat, mint az otthonok lakói.

Naponta kifizetődő előnyök:
•  Kényelmes: a FlexControl szabadon pozicionálható lábkapcsoló 

lécének segítségével különösen rugalmasan vezérelheti a mángorlót
•  Kiváló minőség: a szabadalmaztatott EasyFold kiadóasztal lehetővé 

teszi a mángorolt textíliák hatékony lehűlését, és így rögzítve a 
végeredményt

Tudjon meg többet a nagy teljesítményű vályús vasalógépekről a 
Miele Professional YouTube csatornáján.
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Vályús mángorlók HM 16-83

Hengerátmérő (mm) 160

Hengerszélesség (mm) 830

Vályú anyaga Alumínium

Mángorlási teljesítmény* 20 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban 15

Mángorlási teljesítmény* 25 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban –

Fűtési mód EL

Fűtési teljesítmény EL [kW] 2,70–3,30

Elszívó csatlakozás [DN]   –

Textilkiadás elülső oldalon

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 960/1.050/380

EL = elektromos, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél.
A mángorlási teljesítmény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

HM 16 vályús mángorlók
Hengerszélesség: 830 mm

HM 16-83 fő jellemzői
•  Kiváló minőségű hengerbevonat 

poliészter tűfilc szőnyeggel és 
ARAMID-tűfilccel

•  Kényelmes kezelés 
a lábkapcsolónak köszönhetően, 
szabályozható hőmérséklet 
és hengersebesség

•  Robosztus mángorlás két támasztólábbal és 
görgőscsapágy mindkét oldalon
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PM 12 vályús mángorlók
Hengerszélesség 1.000–1.400 mm 

PM 12 vályús mángorlók
Hengerszélesség: 1.680 mm 

Vályús mángorlók PM 1210 PM 1214

Hengerátmérő (mm) 210 210

Hengerszélesség (mm) 1.000 1.400

Vályú anyaga Alumínium Alumínium

Mángorlási teljesítmény* 15 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban 35 –

Mángorlási teljesítmény* 25 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban 26 33

Fűtési mód EL EL

Fűtési teljesítmény EL [kW] 4,5 6,5

Légkivezetés [DN] 70** 70

Textilkiadás elülső oldalon elülső oldalon

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.032/1.579/476 1.032/1.979/650

EL = elektromos, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél.
A mángorlási teljesítmény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ. 

Vályús mángorlók PM 1217

Hengerátmérő (mm) 250

Hengerszélesség (mm) 1.660

Vályú anyaga Alumínium

Mángorlási teljesítmény* 15 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban –

Mángorlási teljesítmény* 25 %-os maradéknedvesség esetén kg/h-ban 60

Fűtési mód EL

Fűtési teljesítmény EL [kW] 11

Légkivezetés [DN] 70

Textilkiadás elülső oldalon/hátulsó oldalon**

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.110/2.238/650

EL = elektromos, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél.
A mángorlási teljesítmény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

Fő jellemzők
•  Egyszerű és kényelmes kezelés 

a nagy érintőkijelzőnek köszönhetően
•  Az állítható magasságú lábaknak és az 

opcionális alátétnek köszönhetően a 
berendezés magassága egyedileg állítható

•  A tökéletes textília finiseléshez a gép 
egyenletes nyomást garantál a teljes 
munkafelületen

•  Kiváló minőségű hengerbevonat 
acélforgáccsal és ARAMID-tűfilckendővel

•  Kizárólag a Mielénél: rugalmasan 
pozicionálható FlexControl lábkapcsoló léc

•  Miele speciális méhsejtcellás kiadóasztal

Fő jellemzők
•  Egyszerű és kényelmes kezelés 

a nagy érintőkijelzőnek köszönhetően
•  Az állítható magasságú lábaknak és az 

opcionális alátétnek köszönhetően a 
berendezés magassága egyedileg állítható

•  A tökéletes textília finiseléshez a gép 
egyenletes nyomást garantál a teljes 
munkafelületen

•  Kiváló minőségű hengerbevonat 
acélforgáccsal és ARAMID-tűfilckendővel

•  Kizárólag a Mielénél: rugalmasan 
pozicionálható FlexControl lábkapcsoló léc

•  Miele speciális méhsejtcellás kiadóasztal

Opcionális tartozékok
•  Rugós lamella bevonat

Opcionális tartozékok
•  Rugós lamella bevonat
•  Textília-visszavezetés
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ÚJ: Vályús mángorló PRI 318
1.750 mm munkaszélesség

Miele EasyFold: Patent EP 17 24 388 B1 Miele EasyFold: Patent EP 17 24 388 B1

Vályús mángorlógépek PRI 318

Hengerátmérő [mm] 300

Munkaszélesség [mm] 1.750

Vályú anyaga Aluminium

Mángorlási telj.* 25% maradék nedv.tart. EL/G [kg/h] 87/59

Mángorlási telj.* 50 % maradék nedv.tart. EL/G [kg/h] 51/33

Fűtési mód EL/G

Fűtési teljesítmény EL/G [kW] 17/22

Légkivezetés [DN] 75

Textilkiadás hátulról/elölről**

Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] 1.110/2.469/1.377

EL = Elektromos, G = Gáz, * Adatok a DIN 11902 előírás szerint. A gyakorlatban elérhető teljesítmény-értékek átlagosan 20-40%-kal a maximális értékek alatt állnak. A valós mángorlási teljesít-
mény függ a kezelőszemélyzet ügyességétől és tapasztalatától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalás minőségével szemben támasztott követelményektől.

Fő jellemzők
•  Egyszerű és kényelmes kezelhetőség a 

nagymeretű érintő-kijelzőnek köszönhetően
•  A tökéletes textilmángorlás érdekében 

egyenletes préselési nyomás a teljes 
munkafelületen

•  Kiváló minőségű hengerbevonat 
acélgyapottal es ARAMID tűfilc kendővel

•  Exkluziv a Mieletől: szabadon elhelyezhető 
FlexControl labkapcsolo lec

•  A szabadalmaztatott EasyFold textilkiadó 
asztalon hűlnek ki a kivasalt textiliák és 
fixálódik a simaságuk

•  Beépített csúcskizárás-
energiamenedzsment az energiaköltségek 
optimalizására

Opcionális tartozékok/Kialakítások
•  Rugós lamella bevonat
•  Textil-visszavezetés
•  Takaró lemez
•  Magasságban állítható beadó asztal

ÚJ: Vályús mángorló PRI 418, PRI 421
1.750–2.040 mm munkaszélesség

Vályús mángorlógépek PRI 418 PRI 421

Hengerátmérő [mm] 365 365

Munkaszélesség[mm] 1.750 2.040

Vályú anyaga Aluminium Aluminium

Mángorlási teljesítmény* 25 % mar.nedv. EL/G [kg/h] 104/76 112/78

Mángorlási teljesítmény* 50 % mar.nedv. EL/G [kg/h] 63/46 67/42

Fűtési mód EL/G EL/G

Fűtési telesítmény EL/G [kW] 21,4/28 22/30

Légkivezetés [DN] 75 75

Textilkiadás hátulról/elölről** hátulról/elölről**

Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] 1.110/2.469/1.441 1.110/2.759/1.441

EL = Elektromos, G = Gáz, * Adatok a DIN 11902 előírás szerint. A gyakorlatban elérhető teljesítmény-értékek átlagosan 20-40%-kal a maximális értékek alatt állnak. A valós mángorlási teljesít-
mény függ a kezelőszemélyzet ügyességétől és tapasztalatától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalás minőségével szemben támasztott követelményektől.

Fő jellemzők
•  Egyszerű és kényelmes kezelhetőség a 

nagymeretű érintő-kijelzőnek köszönhetően
•  A tökéletes textilmángorlás érdekében 

egyenletes préselési nyomás a teljes 
munkafelületen

•  Kiváló minőségű hengerbevonat 
acélgyapottal és ARAMID tűfilc kendővel

•  Exkluziv a Mieletől: szabadon elhelyezhető 
FlexControl lábkapcsoló léc

•  A szabadalmaztatott EasyFold textilkiadó 
asztalon hűlnek ki a kivasalt textiliák és 
fixálódik a simaságuk

•  Beépített csúcskizárás-
energiamenedzsment az energiaköltségek 
optimalizására

Opcionális tartozékok
•  Rugós lamella bevonat
•  Textil-visszavezetés
•  Takaró lemez
•  Magasságban állítható beadó asztal

PRI 318 elektromos fűtéssel



42 43

ÚJ: LACO vályús mángorlók
Hengerszélesség: 1.300–3.300 mm

A Miele Professional kínálatát a LACO nagy teljesítményű mángor-
lógépeivel bővítette ki a legmagasabb mosási követelményeket 
támasztó felhasználói számára. Az innovatív felszereltségnek 
köszönhetően a készülékek különösen hatékony, de nagyon jó 
minőségű mángorlást tesznek lehetővé. Ily módon élvezheti a ma-
ximális teljesítmény és a költséghatékonyság előnyeit.

Naponta kifizetődő előnyök:
•  Keresletvezérelt: visszavezetéses és átadó rendszerű modellek a 

különböző személyi és helyszíni igényekhez
•  Első osztályú: a szabadalmaztatott Air Stream funkciónak 

köszönhetően magasfokú használat mellett is kiváló teljesítményt 
biztosít

•  Gyors: növelhető hengersebesség a magasfokú használathoz 
(modellfüggő)
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Magas kezelési kényelem
Minden kezelési és vezérlőeszköz könnyen elérhető a készülék olda-
lába építve. A be-és kiadás ergonómiailag kialakított munkamagas-
ságban történik. A rugalmas textilleválasztó megakadályozza a textília 
hozzátapadását a kiadási oldalon, ami így gyűrődésmentesen csúszik 
le róla. 

A rugalmas lézervágott vályúfalnak köszönhetően a textíliák tökéle-
tesen rásimulnak a henger falára. Az akár  206° -nak köszönhetően a 
henger különösen nagy felületen éri a texítliát. Mindez a hidraulikusan 
előidézett nyomással együtt olyan mángorlási teljesítményt ér el, mint 
amit csak a valóban nagy hengerátmérőjű mángorlóknál lehetséges. 

Vályú Air-Stream funkcióval
A szabadalmaztatott vályú szellőztetés Air-Stream funkció segítségével 
akár negyedével növelheti a kapacitást– változatlan minőség mellett. A 
rendszer megakadályozza a henger átnedvesedését, mivel az üreges 
fal apró nyílásain keresztül előmelegített levegő fúj majd a hengeren 
keresztül elszívja. A textíliákból felszabadult nedvességet így hatékony-
an elvezeti és a mángorlási sebesség tovább növelhető.

EasyFeed beadórendszer
Az EasyFeed beadórendszer segítségével akár egy ember is hiba nélkül 
be tud adni nagy méretű textíliákat. A textíliadarabot a rendszer két 
kapocs segítségével felveszi, majd kiteríti. A forgókefe biztosítja a textí-
lia oldalait, ezzel segítve a precíz, gyűrődésmentes bejutást a vályúba. 
A kisebb textíliákat továbbra is maunálisan lehet betenni. 

Biztonsági előírások és takarólemez
Amennyiben a beadó ujjai túl közel kerülnek a hengerhez, a készülék 
automatikusan leáll. A biztonsági kikapcsoló vészesetben könnyen és 
gyorsan elérhető. A takarólemez gondolkodik róla, hogy az energia 
ott maradjon, ahol leginkább szükség van rá, így forró levegő leadás a 
kiállítótérben csökken. 

LACO M500, D500, D600, D800 vályús mángorlók
Megnövelt teljesítmény és ergonómia
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ÚJ: M500 LACO vályús mángorlók textilvisszavezetéssel
Hengerszélesség: 1.750–3.300 mm

M500 LACO vályús vasalógép

Hengerátmérő (mm) 500 500 500 500 500 500

Hengerszélesség (mm) 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Mángorlási teljesítmény*
50 %-os maradéknedvesség esetén 
EL/G/D [kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Fűtési módok EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Fűtési teljesítmény EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Elszívó csatlakozás [DN] 75 75 75 75 75 75

Textilkiadás frontoldalon frontoldalon frontoldalon frontoldalon frontoldalon frontoldalon

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.265/2.590/
1.130

1.265/2.840/
1.130

1.265/3.040/
1.130

1.265/3.340/
1.130

1.265/3.840/
1.130

1.265/4.140/
1.130

EL = elektromos, G = gáz, D = gőz, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél.
A mángorlási teljesítmény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

Az M 500 LACO vályús mángorló-
gép textilvisszavezető modell nagy 
teljesítményű változata közvetlenül a fal 
mellé állítható fel.

A visszavezetéses vályús vasalógépek 
előnyei
•  Kis helyigény a mángorló felállításához
•  Kevesebb személyzet szükséges, ezáltal 

felszabaduló munkakapacitás
•  1–2 fővel történő kezelés, alacsonyabb 

személyi költségek

Alapfelszereltség
•  Hővisszaverő burkolat ujjvédő 

automatikával
•  Digitális hőmérséklet-szabályozás
•  Beadószalag
•  Frekvencia-szabályozás
•  Springpress rugók és két poliészter réteg 

800 g/m²
•  Textília-leválasztó
•  60 cm-es kiadó asztal
•  Textiltartó nemesacélból
•  Standard szín: kék
•  Elektromos feszültség: 

3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Kétfokozatú gázégő a gázüzemű 

mángorlók esetén

Opcionális felszereltség
•  Szabadalmaztatott vályú szellőztetés 

Air-Stream funkcióval
•  EasyFeed beviteli csipeszek
•  PLC érintőképernyő vezérlés
•  Lábkapcsoló a hengervezérléshez
•  Hengerbevonat nemesacél lamellával 

és ARAMID-tűfilckendővel
•  Meghosszabbított beadóasztal
•  További kijelzők és kezelőelemek

Opcionális felszereltség
•  Szabadalmaztatott vályúszellőztetés 

Air-Stream funkcióval
•  EasyFeed beviteli csipeszek
•  PLC érintőképernyő vezérlés
•  Lábkapcsoló a hengervezérléshez
•  Hengerbevonat nemesacél lamellával 

és ARAMID-tűfilckendővel
•  Kibővített hengersebesség
•  Meghosszabbított beadó- és kiadó 

asztal
•  Textília-visszavezetés
•  További kijelzők és kezelőelemek

ÚJ: D500 LACO vályús mángorlók
Hengerszélesség: 1.750–3.300 mm

D500 LACO vályús mángorlók

Hengerátmérő (mm) 500 500 500 500 500 500

Hengerszélesség (mm) 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Mángorlási teljesítmény*
50 %-os maradéknedvesség esetén 
EL/G/D [kg/h]

65/65/58 75/75/67 82/82/74 95/95/85 115/115/103 125/125/112

Fűtési módok EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Fűtési teljesítmény EL/G/D [kW] 30/52/– 30/52/- 35/52/- 40/52/- 45/91/- 45/91/

Elszívó csatlakozás [DN] 75 75 75 75 75 75

Textilkiadás hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon

Külső méretek: ma./sz./mé. [mm] 1.200/2.600/
1.725

1.200/2.850/
1.725

1.200/3.050/
1.725

1.200/3.350/
1.725

1.200/3.850/
1.725

1.200/4.150/
1.725

EL = elektromos, G = gáz, D = gőz, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél.
A mángorlási teljesítmény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

A D500 LACO vályús vasalógép egy nagy 
teljesítményű, átadó rendszerű modell. 
A textília be- és kirakodása egymástól 
elválasztva, a készülék elülső és hátulsó 
oldalán történik.
Az áthaladó rendszerű vályús vasalógé-
pek előnyei
•  Különösen hatékony munkamód
•  Egyszerű kezelés nagy ruhadarabok 

esetén is
•  Nagy mosási teljesítmény

Alapfelszereltség
•  Hővisszaverő burkolat ujjvédő 

automatikával
•  Digitális hőmérséklet-szabályozás
•  Beadószalag
•  Frekvencia-szabályozás
•  Springpress rugók és két poliészter réteg 

800 g/m²
•  Textília-leválasztó
•  60 cm-es kiadó asztal
•  Textiltartó nemesacélból
•  Standard szín: kék
•  Elektromos feszültség: 

3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Kétfokozatú gázégő a gázmelegítéses 

mángorlók esetén

Ábra: D500 LACO vályús mángorló, frontoldal (textília berakodása)Ábra: M500 LACO vályús vasalógép, elülső oldal (textília be- és kirakodása) Ábra: D500 LACO vályús vasalógép, hátoldal (textília kirakodása)Ábra: M500 LACO vályús vasalógép, hátoldal
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LACO D800 vályús mángorlógépek
1.300–3.300 mm munkaszélesség

LACO D600 vályús mángorlógépek
1.750–3.300 mm munkaszélesség

LACO D800 vályús mángorló

Hengerátmérő [mm] 800 800 800 800 800 800 800

Munkaszélesség [mm] 1.300 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Mángorlási telj.* 50 % maradék  nedv. 
EL/G/D [kg/h]

112/112/102 152/152/136 164/164/147 186/186/167 200/200/180 230/230/207 250/250/225

Fűtési mód EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Fűtési teljes. EL/G/D [kW] 45/52/– 60/189/- 60/189/- 60/189/- 75/189/- 90/189/- 90/189/-

Levegőkivezetés[DN] 75 75 75 75 75 75 75

Textilkiadás  hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon hátoldalon

Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] 1.615/2.565/
2.115

1.615/2.910/
2.115

1.615/3.160/
2.035

1.615/3.360/
2.115

1.615/ 3.660/
2.115

1.615/4.160/
2.115

1.615/4.460/
2.115

EL = elektromos, G = gáz, D = gőz, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél. A mángorlási teljesít-
mény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

LACO vályús mángorló D600

Hengerátmérő [mm] 600 600 600 600 600 600

Munkaszélesség [mm] 1.750 2.000 2.200 2.500 3.000 3.300

Mángorlási teljesítmény* 50 % maradék 
nedvesség esetén [kg/h]

100/100/90 109/109/98 126/126/113 140/140/126 160/160/144 175/175/157

Fűtési mód EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D EL/G/D

Fűtési teljesítmény EL/G/D [kW] 45/91/– 45/91/- 45/91/- 50/91/- 60/91/- 75/91/

Levegőkivezetés [DN] 75 75 75 75 75 75

Textilkiadás hátoldal hátoldal hátoldal hátoldal hátoldal hátoldal

Külső méretek Ma/Sz/Mé [mm] 1.395/2.830/
1.900

1.395/3.030/
1.900

1.395/3.280/
1.900

1.395/3.580/
1.900

1.395/4.080/
1.900

1.395/4.380/
1.900

EL = elektromos, G = gáz, D = gőz, * Adatok a DIN 11902 alapján. A gyakorlatban elért teljesítményértékek átlagosan 20–40 %-kal alacsonyabbak a maximális értékeknél. A mángorlási teljesít-
mény a kezelő jártasságától és tapasztaltságától, a textília típusától, a vályú állapotától és a vasalási minőségre vonatkozó követelményektől függ.

Alapfelszereltség
•  Hővisszaverő burkolat ujjvédő automatikával
•  Digitális hőmérséklet-szabályozás
•  Beadószalag
•  Frekvencia-szabályozás
•  Springpress rugók és két poliészter réteg 

800 g/m²
•  Textília-leválasztó
•  60 cm-es kiadó asztal
•  Textiltartó nemesacélból
•  Standard szín: kék
•  Elektromos feszültség: 

3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Kétfokozatú gázégő a gázmelegítéses 

mángorlók esetén

Opcionális felszereltség
•  Szabadalmaztatott vályúszellőztetés Air-

Stream funkcióval
•  EasyFeed beviteli csipeszek
•  PLC érintőképernyő vezérlés
•  Lábkapcsoló a hengervezérléshez
•  Hengerbevonat nemesacél lamellával és 

ARAMID-tűfilckendővel
•  Kibővített hengersebesség
•  Meghosszabbított beadó- és kiadó asztal
•  Textília-visszavezetés
•  További kijelzők és kezelőelemek

Alapfelszereltség
•  Hővisszaverő burkolat ujjvédő 

automatikával
•  Digitális hőmérséklet-szabályozás
•  Beadószalag
•  Frekvencia-szabályozás
•  Springpress rugók és két poliészter 

réteg 800 g/m²
•  Textília-leválasztó
•  60 cm-es kiadó asztal
•  Textiltartó nemesacélból
•  Standard szín: kék
•  Elektromos feszültség: 

3N AC 380–420 V/50 Hz
•  Kétfokozatú gázégő a gázmelegítéses 

mángorlók esetén

A D800 LACO vályús vasalógép egy nagy 
teljesítményű, átadó rendszerű modell. 
A textília be- és kirakodása egymástól 
elválasztva, a készülék elülső és hátulsó 
oldalán történik.

Az áthaladó rendszerű vályús vasalógé-
pek előnyei
•  Különösen hatékony munkamód
•  Egyszerű kezelés nagy ruhadarabok 

esetén is
•  Nagy mosási teljesítmény

A D500 LACO vályús vasalógép egy nagy 
teljesítményű, átadó rendszerű modell. 
A textília be- és kirakodása egymástól 
elválasztva, a készülék elülső és hátulsó 
oldalán történik.

Az áthaladó rendszerű vályús vasalógé-
pek előnyei
•  Különösen hatékony munkamód
•  Egyszerű kezelés nagy ruhadarabok 

esetén is
•  Nagy mosási teljesítmény

Opcionális felszereltség
•  Szabadalmaztatott vályúszellőztetés Air-

Stream funkcióval
•  EasyFeed beviteli csipeszek
•  PLC érintőképernyő vezérlés
•  Lábkapcsoló a hengervezérléshez
•  Hengerbevonat nemesacél lamellával és 

ARAMID-tűfilckendővel
•  Kibővített hengersebesség
•  Meghosszabbított beadó- és kiadó asztal
•  Textília-visszavezetés
•  További kijelzők és kezelőelemek

LACO D800 vályús mángorló, frontoldal (Textilbeadás)LACO D600 vályús mángorló, frontoldal (textilbevétel) LACO D800 vályús mángorló, hátoldal (Textilkiadás)LACO D600 vályús mángorló, hátoldal (tetilkiadás)



50 51

Miele márkaszerviz és vevőszolgálat
Mindig a rendelkezésére állunk

A Miele „Immer Besser“ szlogenhez hűen Németországban mi biztosít-
juk a legmagasabb minőségi és gyártási szabványokat. A Miele Pro-
fessional más gyártókkal szemben a kompromisszumok nélküli 
szolgáltatást képviseli. A szállítás pillanatától teljes körű szolgáltatást 
nyújtunk Önnek, és a készülék beállításait az igényeihez igazítjuk. A 
Miele vevőszolgálata biztosítja a készülék maximális üzembiztonságát 
és  hosszú élettartamát a rendszeres ellenőrzések és karbantartási 
munkálatok révén.

Naponta kifizetődő előnyök:
•  Gazdaságos: a befektetett érték megbízhatóan időtáll
•  Hosszú távú: a működés szempontjából fontos 

pótalkatrész-ellátás a gyártás befejezésétől számított 
15 évig biztosított

•  Gyors reakcióidő: teljes lefedettséget biztosító szerviz 
hálózat a gyors helyszíni javítások kivitelezéséhez
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