
Tvättmaskiner Line 6000

 tillval  tillgänglig  ej tillgänlig standard

ClarusVibe Högcentrifugerande

Inkludera Autodosering och använd 
ett miljövänligt val av tvättmedel
Flytande tvättmedel från Electrolux Professional erbjuder hög kvalitet,  
fantastiska tvättresultat och låg miljöpåverkan. Det är testat av våra 
experter och fungerar perfekt tillsammans med våra professionella 
tvättmaskiner. Naturligtvis är de även Svanenmärkta.

WH6-7CV WH6-8CV WH6-11CV WH6-14CV WH6-20CV WH6-27CV WH6-33CV

Trumvolym (l) 65 75 105 130 180 240 300

Kapacitet, torrvikt (kg) 7 8 11 14 20 27 33

G-faktor 450 450 450 450 450 450 450

Bredd (mm) 720 720 830 910 970 1020 1020

Djup (mm) 720 720 757 820 945 990 1135

Höjd (mm) 1130 1130 1210 1325 1410 1460 1445

Elektrisk / Ånga /  
Non-heated  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Max antal  
doseringspumpar 15 15 15 15 15 15 15

Frontmatat tvättfack o o o o

Toppmatat tvättfack o o o o o o o

Automatic Savings • • • • • • •

Intelligent Dosing • • • • • • •

Power Balance • • • • • • •

Integrated Savings o o o o o o o

L07 - Tvättmedel Gentle

Koncentrerat, komplett tvättmedel. Generell 
användning för kulör och fintvätt och bra  
tvättresultat på i stort sett alla typer av fläckar 
och smuts. Skonsamt mot färger. Tvättar från 
20° C. 
 
PNC: 432731145 Förpackning: 20 liter

L08 - Blekmedel

Blekmedel för både bomull och polyster-
bomull. Ger bra resultat mellan 40-75° C. 
 
 
 
 
PNC: 432731146 Förpackning: 20 liter

L09 - Mjukmedel

Optimalt mjuk tvätt även i korta tvättcykler. 
Minskar statisk elektricitet och ger inga  
fläckar på färgade plagg, eller avlagringar 
på strykjärn. 
 
 
PNC: 432731147 Förpackning: 20 liter

Svanen-märkt

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

L07 L08 L09

Manuell Dosering med Clarus Vibe

Rätt höjd  Väljer du en maskin med manuell dosering så lutar det frontmonterade tvättmedelsfacket nedåt  
  och är placerat för enkel åtkomst när det öppnas så att du tydligt kan se varje fack. 

Enkel rengöring Tvättmedelsfacket är också designat för enkel rengöring med en tydlig överblick och borttagbara  
  komponenter som gör det enkelt och bekvämt att rengöra tvättmedelsfacket.



Spara mer än 30%
på tvättmedelskostnader.

Efficient
Dosing
Efficient
Dosing
Efficient
Dosing

Med det effektiva doseringssystemet från Electrolux Professional 
blir din tvättlösning mer kostnadseffektiv än någonsin. Du har  
full kontroll över tvättprocessen och den höga kvaliteten 
på tvättresultatet garanterar ett slut på skadad tvätt eller 
hudirritationer som orsakats av överdosering av tvättmedel. 

Lyft din verksamhet med betydande besparingar 

Maximal avvattning

Power
Balance
Power
Balance
Power
Balance

Power Balance innebär övervakning av obalans i realtid och 
justering av G-faktorn under hela centrifugeringen för maximal 
avvattning och lägsta fukthalt. Detta sparar tid och pengar i 
den efterföljande torkprocessen.

Perfekt balanserad avvattning

Lägsta möjliga vatten-, energi- och 
tvättmedelsförbrukning med ClarusVibe
Hela Line 6000-serien är konstruerad för att maskinerna ska förbruka så lite 
vatten, energi och tvättmedel som möjligt. Med funktioner som automatiska och 
integrerade besparingar, intelligent dosering och Power Balance säkerställer vi 
minimala tvättkostnader - samtidigt som vi hjälper dig att driva en miljömässigt 
hållbar verksamhet.

Automatic
Savings
Automatic
Savings
Automatic
Savings

Automatic Savings väger tvätten och justerar vattenintaget 
till den faktiska belastningen. Detta sparar vatten, energi och 
pengar på allt som är mindre än en full maskin.

Inte en vattendroppe går till spillo

utan AS med AS

utan ID med ID

Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing

Med Intelligent Dosing-funktionen används automatiskt 
exakt rätt mängd tvättmedel och andra kem, i förhållande till 
tvättens vikt.

Exakt dosering

Längre livslängd

Integrated
Savings
Integrated
Savings
Integrated
Savings

Med Integrated Savings som mäter och visar tvätten i realtid 
kan du undvika över- och underbelastning, för optimerad 
produktivitet. På detta sätt maximerar du vinsten, får optimala 
resultat, sparar vatten och energi vid mindre än full belastning 
och förlänger samtidigt livslängden på din tvättmaskin.

Undvik överlast och underlast

Endast tillgängligt för modeller med ClarusVibe


