
VASKERIMASKINER TIL PROFESSIONELT BRUG.

UDVIKLET TIL FÆLLESVASKERIER, INSTITUTIONER, 

INDUSTRIEN, HOTEL OG RESTAURANTER M.V.

Mieles konstante forskning og innovative produktudvikling sikrer 

den mest optimale teknologi og bedste kvalitet til et hvert formål

PT 8253, PT 8333, PT 8403, PT 8503 og PT 8803 

• Kapacitet 13, 16, 20, 25 og 40 kg

• PROFITRONIC B PLUS styring

• Patenteret PerfectDry restfugtmåling  

• Skånsom tørring i SoftCare-tromle TØR i rustfrit stål

• Air Recycling med recirkulation af 60 % af den opvarmede luft

• SoftLift medbringere for optimal pleje og effektiv tørring

• Blæser og driftsmotor giver konstant luftgennemstrømning selv under reversering 

• Friskluft indtag

• Cool-down og anti-krøl automatik

• Reverseringsautomatik

• Tids- og restfugtstyrede programmer

• Angivelse af aktuel programsekvens

• Indikator for rensning af fnugfilter 

EKSTRA:

Betalingssystem, Reservationssystem og front i rustfrit stål 

Tørretumblere med restfugtighedsstyring

PT  8253

PT  8333

PT  8403

PT  8503

PT  8803

COMFORTPLUS                                          

En enkel og brugervenlig løsning            

Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes 

ved brug af drejeknap for valg af program / 

ønsket tørringsgrad samt evt. trykknap for 

valg af ”skåne tør”.  

FORMPLUS                                                

Et design for både øje og funktionalitet 

Innovativt design med professionelt udtryk 

og fokus på brugervenlighed, fleksibilitet og 

ergonomisk betjening. 

Serien af ”DryPlus” tørretumblere leveres 

som standard i Otoblå, men fås også med 

front i rustfrit stål (ekstra). 

BRANDPLUS                                                  

Et stærkt brand: ”Miele - Altid bedre” 

Mieles virksomhedsfilosofi ”Immer Besser” 

kommer bl.a. til udtryk gennem den 

velkendte høje kvalitet og lange holdbarhed. 

Alle produkter fremstilles på egne fabrikker i 

Europa og under streng kvalitetskontrol. 

POWERPLUS                                        

En præstation ud over det 

sædvanlige                                

Professionelt produkt til professionelt 

brug. Maskinen er bygget til hårdt slid, 

minimalt vedligehold og lang levetid.

ECOPLUS                                                   

En miljøvenlig og økonomisk drift          

Recirkulation (Air Recycling) gen-

anvender op til 60 % af den opvarmede 

luft, hvilket giver en hurtig og energi-

venlig tørring. Dertil kan 95 % af et 

Miele produkt genanvendes, hvilket 

sparer ressourcer og skåner miljøet.

FLEXPLUS                                                     

En teknik, som tilpasser sig alle 

vaskeribehov                                            

Fleksibilitet via 12 programmer, heraf 2 

tidsstyrede (koldt og varm luft) og 10 

med PerfectDry restfugtmåling. 

Mulighed for opkobling til 

betalingssystem (ekstra).

DRYPLUS                                        

DryPlus er synonym med innovativ 

teknologi, ansvarlig brug af naturens 

ressourcer og Mieles velkendte 

pålidelighed.

VOLUMEPLUS                                         

En kapacitet af virkelig format 

Udvendig kompakt, men helt igennem 

professionel. Et udvalg af restfugt-

styrede tørretumblere med en 

tromlevolumen på 250 til 800L.

CAREPLUS                                                

Et enestående system til skånsom 

tøjpleje

Mieles patenterede SoftCare-tromle 

TØR sikrer optimal skånsom og 

professionel tørring. Den mekaniske 

påvirkning af tøjet er langt mindre, 

hvilket garanterer en perfekt,             

skånsom tørring og lang levetid på 

tekstilerne.

Betjeningspanel 
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Tørretumblere Tekniske oplysninger

Typebetegnelse PT 8253 PT 8333 PT 8403 PT 8503 PT 8803

Kapacitet [kg] 13 16 20 25 40

Patenteret SoftCare-tromle Tør • • • • •

Rustfri stål tromle (standard) • • • • •

Udluftningstumbler • • • • •

Stor lugeåbning cm 52 52 52 52 52

Dør kan åbnes 180 • • • • •

Adskilt blæser- og driftsmotor • • • • •

Reverseringsautomatik (standard) • • • • •

Air Recycling (standard) • • • • •

SoftLift medbringere (standard) • • • • •

Styring / programmer

Profitronic B PLUS • • • • •

Tørringsprincip Restfugt Restfugt Restfugt Restfugt Restfugt

Antal restfugtstyrede programmer 10 10 10 10 10

Antal tidsstyrede programmer 2 2 2 2 2

Patenteret PerfectDry restfugtmåling • • • • •

Friskluftsindtag (standard) • • • • •

Visning af aktuel programblok                                         

(tørring, cool-down eller anti-krøl)
• • • • •

Forbrugsdata

Fordampningsevne L / timen 13,6 18,0 22,1 26,8 37,0

Motor-/ eltilslutninger

3N AC 380-415V 50 Hz • • • • •

Opvarmning EL EL EL EL EL

Opvarmning [kW] 13,5 18,0 22,5 27 36

Tilslutningsværdi total [kW] 14,3 18,8 23,8 28,3 37,9

Sikring [A] 3x25 3x35 3x50 3x50 3x63

Opvarmningsalternativer El / gas El / gas El / gas / damp El / gas / damp El / gas / damp

Tilslutningsmuligheder (ekstra)

Reservations- og betalingssystemer • • - - -

Serielt interface RS 232 • • • • •

Mål, vægt

Udvendige mål H/B/D [mm]
1400/906          

/836

1400/906       

/1019

1400/906  

/1148

1640/1206       

/1002

1640/1206  

/1368

Netto vægt [kg] 148 165 191 238 286

Kabinet muligheder 

Standard:  Sider, front og top: Octoblå:                         

Bagside: forzinket
• • • • •

Alternativ :  front i rustfri stål ekstra ekstra ekstra ekstra ekstra

Lydniveau dB (A), EN ISO 11204 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

Antal programforløb pr dag ubegrænset ubegrænset ubegrænset ubegrænset ubegrænset


