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Pyykinpesukoneet

PWM 507 Hygiene
• täyttömäärä 7 kg
• erikoisohjelmat pesuun ja 

desinfiointiin

PWM 912  täyttömäärä 12 kg
PWM 916  täyttömäärä 16 kg
PWM 920  täyttömäärä 20 kg
• erikoisohjelmat pesuun ja desinfiointiin

PW 6163  täyttömäärä 16 kg
PW 6243  täyttömäärä 24 kg
PW 6323  täyttömäärä 32 kg
• läpiantomallit, erillinen puhdas 

ja likainen puoli
• erikoisohjelmat pesuun ja desinfiointiin
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Kuivausrummut

PDR 507 HP lämpöpumppukuivaaja 
PDR 507 EL poistoilmakuivaaja
• täyttömäärä 7 kg

PT 8203 WP SlimLine 
• täyttömäärä 8-10 kg
• automaatti- ja 

aikakuivausohjelmat
• lämpöpumppukuivaaja

PT 8303 SlimLine
• täyttömäärä 12-15 kg
• automaatti- ja 

aikakuivausohjelmat
• poistoilmakuivaaja

PDR -kuivausrummut
• täyttömäärät 10-40 kg
• laaja ohjelmavalikoima
• automaatti- ja aikakuivausohjelmat
• lämpöpumppu- ja poistoilmakuivaajat
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Siivouskeskusten koneet

PWM 506 MOPSTAR 60
• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  

pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

• täyttömäärä 6 kg: 
mikrokuitumopit (40 cm) 54 kpl

• kuvan jalusta lisävaruste 

MOPSTAR 80
• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  

pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

• täyttömäärä 8 kg; 
siivouspyyhkeet (22 g) 182 kpl, 
mikrokuitumopit (40 cm) 66 kpl

MOPSTAR 100
• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  

pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

• täyttömäärä 10 kg; 
siivouspyyhkeet (22 g) 227 kpl, 
mikrokuitumopit (40 cm) 80 kpl 

PG 8582 
• pesu- ja desinfiointikone kovien  

siivousvälineiden pesuun ja 
lämpödesinfiointiin

• pesu kahdessa tai yhdessä tasossa
• pesu ja desinfiointi vain 15 minuutissa
• varustettu nestemäisen pesuaineen 

automaattiannostelijalla
• kuvan jalusta lisävaruste 
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Astianpesukoneet

PG 8059 Hygiene
• täyttää korkeat hygieniavaatimukset
• 13 ohjelmaa, joista 4 pesuohjelmassa 

lämpödesinfioiva loppuhuuhtelulämpötila
• lyhin pesuaika 5 min
• ylä- ja alakori
• kertatäyttö 38 hengen  

yksinkertaiset ruokailuastiat

PG 8055
• 11 ohjelmaa
• lyhin pesuaika 8 min
• ylä- ja alakori
• kertatäyttö 30 hengen  

yksinkertaiset ruokailuastiat

PFD 101
• 8 pesuohjelmaa
• lyhin pesuaika 17 min
• ylä- ja alakori
• suuri täyttömäärä; 13 hengen 

astiasto 

PFD 101i
• integroitava, käyttöpaneeli  

näkyvissä, vaatii kalusteoven
• muuten kuten PFD 101
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Pesu- ja desinfiointikoneet

BP 100 HXL
• pesu- ja desinfiointikone eriteastioiden, 

kuten alusastioiden ja virtsapullojen  
tyhjennykseen, huuhteluun, pesuun ja 
lämpödesinfiointiin

• 3 vakio-ohjelmaa, koneen puhdistusohjel-
ma ja 3 ohjelmoitavaa ohjelmaa

• pesuaineen annostuksen valinta
• eteenpäin aukeava luukku

DS 600
• pesu- ja desinfiointikone instrumenttien  

ja hoivavälineistön pesuun ja 
lämpödesinfiointiin

• 20 vakio-ohjelmaa
• eteenpäin aukeava luukku
• 1- tai 2-ovinen
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