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Tvättmaskin PW 6075 Vario

Mieles tvättmaskiner PW 6075 Vario är helt  
anpassad till svenska tvättvanor. Snabba tvätt-
cykler, hög kapacitet och låga förbrukningsvärden 
är viktiga egenskaper. Stor display med  
driftsinformation i klartext på 21 språk.

Maskinerna har frisvängande trumma och
frekvensstyrd motor, vilket gör dem extremt
tystgående. Patenterad skontrumma minskar
tvättslitage och problem med BH-byglar. 

• Maskinen har en fullelektronisk styrning    
ProfitronicL Vario för högsta driftsäkerhet, 
lång livslängd och enkelt handhavande.

• Möjlighet aktivera specialanpassade  
tvättprogram för vård/omsorg, tvätterier, brand-
försvar, restauranger m.m.

• Högvarvscentrifugering med 1400 varv/minut 
ger mycket låg restfuktighet.

• Låg vatten- och energiförbrukning genom 
mängdautomatik som anpassar vattenmängd 
till hur mycket tvätt som finns i maskinen.

• Kan anslutas till kallvatten respektive  
kallvatten + varmvatten

• ”Mjukstart” vid centrifugeringen är skonsamt 
mot tvätten, minimal obalans med dubbla  
obalanssensorer. 

Maskinerna placeras direkt på golvet eller för
ergonomiskt riktig arbetshöjd på stålsockel
(tillbehör). 

Tvättmaskinerna kan i kombination med
torktumlare PT 7135 C, PT 7136 eller PT 7137 WP 
byggas ihop till tvättpelare.



Produktfakta

Kapacitet                            kg 7,5
Frekvensmotor •

Varvtal vid centrifugering  v/min 1400
Patenterad skontrumma •

G-faktor vid centrifugering 526
Trumma
Volym (tlm) l 59
Lucköppning ø cm 30
Restfuktighet* ca % 49
Ljudeffekt, centrifugering dB(A) 70
Ljudeffekt, tvätt                dB(A) 52
Mått och vikt
Höjd mm 850
Bredd mm 595
Djup mm 715
Nettovikt kg 109
Material
Trumma, rostfritt stål •

Vätskebehållare, rostfritt stål •

Hölje, emaljerad stålplåt •

Topplock, rostfritt stål •

Elanslutning 400 V 2N
Anslutningseffekt, total     kW 5,3
Värmeeffekt                     kW 5,5
Säkring                            A 2 x 16
Anslutningskabel (lev. med 
maskinen)

•

SEMKO-godkänd •

Radioavstörd •

Topplock, rostfritt stål •

Vattenanslutning
Kallvatten, 1,5 m lång tryckslang 
⅜ ”, med  ¾ ”förskruvning

•

Kall- och varmvatten (alternativ) •

Anslutning, avlopp
Gummivinkel för 50 mm rör

•

Flöde, avlopp l/min 50
Max vattenmängd l/tömning 17
Förbrukningsvärden
Kulörtvätt 60°C, per kg
Energi kWh 0,14
Vatten l 5,7
Tid¹ min 60
¹) vid 3 bar vattentryck
*Standard load A enligt 
EN60456
• Ja, finns
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