
Electrolux Professional   
Facility Management / Moppevask Spesialløsninger  

innen moppevask
Intelligente løsninger  
og unike funksjoner



Mopper og kluter 
rengjort til perfeksjon  

Vår ekspertise innen rengjøring av mikrofiber hjelper til å oppnå de  
høyeste standarder samtidig som kostnader og nedetid minimeres.  
Spesialprogrammer fjerner bakterier, skitt og smuss gjennom vaskeriprosessen  
slik at du alltid starter dagen med nyvaskede, friske mopper og kluter.

  Førsteklasses vaskeresultat med Compass Pro®  som inneholder  
 spesialprogrammer for mikrofibermopper og -kluter

  Få moppene og klutene med akkurat den restfuktigheten  
 som er ønskelig 

  Reduserte kostnader på arbeidsklærne grunnet  
 skånsom vask og lenger levetid

  Enkel og problemfri drift takket være solid maskindesign  
 og intelligent teknologi

  Miljøvennlige prosesser

Tid er en viktig faktor når det gjelder vask av mopper og kluter, så vel  
som arbeidsklær. En vaskeriløsning fra Electrolux Professional øker  
effektiviteten til bedriftens vaskeri prosedyrer, sparer tid og kostnader  
samt øker tilgjengeligheten. 



Electrolux Professional   

En pålitelig, global tilstedeværelse:  
Electrolux Professional tilbyr et omfattende  
servicenettverk av dyktige, autoriserte partnere  
for daglige gjøremål: montasje, igangkjøring,  
opplæring, vedlikehold og leveranse av deler.  
Alle sørger for effektiv kundeservice og rask  
teknisk assistanse. Et globalt servicenettverk  
for raske ekspertråd over hele verden.

  1.900 autoriserte serviceverksted

  Over 7.000 teknikere

  44.000 tilgjengelige reservedeler på lager 

  Deler er tilgjengelig i minimum 10 år  
 etter endt produksjon av en maskin

   24–48 timers delelevering over hele verden

   20.000 kunder blir hjulpet hver eneste dag

 

Unik service  
”Excellence”
Alltid nær. 
Alltid der for deg.
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Clarus Control®

  Fullt programmerbar med opptil 194 programmer – uslåelig allsidighet
  Lag nye program direkte på Clarus Control® eller på PC  
 med Laundry Program Manager. Overføres  
 til maskinene via et minnekort
  Intelligente parametere sørger for tid-, energi- og vannbesparing 
 samt sikrer suverene vaske- og skylleresultater hver gang
  8 såpesignaler
  Driftsovervåkning via Certus Management™ Information System
  Mulighet for forsinket start inntil 99 timer

Programkontroller Vaskemaskiner
sikrer optimal kostnadsbesparelse og tilpasningsevne

Compass Pro®

  Fleksibel og lett å tilpasse
  Opp til 55 programmer tilgjengelig, hvorav 15 programmerbare
  Stort, tydelig display med opptil 18 språk
  ”Real time clock”
  Lag dine egne Compass Pro® vaskeprogram på PC 
 med Laundry Program Manager. Overføres til  vaskemaskinene via USB stick
  5 såpesignaler for automatisk dosering

Programkontroll Tørketromler 
sikrer optimal fleksibilitet og brukervennlighet

Compass Pro®

  Fleksibel og lett å tilpasse
  Utstyrt med opptil 55 programmer, hvorav 15 programmerbare
  Stort, tydelig display med visning på inntil 18 språk
  ”Real-time clock”
  Tilpass programmene i Compass Pro® på PC  
 med Laundry Program Manager. Overfør deretter  
 via USB-stick

Selecta Control®

  9 program med nøyaktig temperaturstyring  
 og konstant høy tørkeytelse gjennom hele syklusen
  Velg tørketid, avkjøling og reverseringsfunksjon
  Driftsovervåking via Certus Management™ Information System
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Compass Pro®

  Fleksibel og lett å tilpasse
  Opp til 55 programmer tilgjengelig, hvorav 15 programmerbare
  Stort, tydelig display med opptil 18 språk
  ”Real time clock”
  Lag dine egne Compass Pro® vaskeprogram på PC 
 med Laundry Program Manager. Overføres til  vaskemaskinene via USB stick
  5 såpesignaler for automatisk dosering

Vaskemaskiner – høytsentrifugerende* 
H-maskiner 

W555H W565H W575H W5105H W5130H W5180H W5240H W5300H

Trommelvolum, ltr 53 65 75 105 130 180 240 300

Kapasitet, tørt tøy, kg / lb 6 / 13 7 / 15 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45 27 / 60 33 / 75

G-faktor 530 450 450 450 450 450 450 400

Bredde, mm  595 720 720 830 910 970 1020 1020

Dybde, mm 680 690 690 705 785 870 915 1060

Høyde, mm 850 1115 1115 1200 1325 1410 1445 1445

Elektrisk / Damp / Uten oppvarming x / – / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Clarus Control®** –

Moppeutgave

Klargjort for flytende såpe 

S  Super Spin

Vaskemaskiner – Super spin*   
S-maskiner W575S W5105S W5130S W5180S W5250S W5330S

Trommelvolum, ltr 75 105 130 180 250 330

Kapasitet, tørt tøy, kg / lb 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45 28 / 62 35 / 77

G-faktor 200 200 200 200 200 200

Bredde, mm  660 720 720 750 830 910

Dybde, mm 690 705 790 880 955 1040

Høyde, mm 1115 1200 1200 1333 1410 1445

Elektrisk / Damp / Uten oppvarming x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro®

Clarus Control®**

Moppeutgave

Klargjort for flytende såpe

Vaskemaskiner
Velg den løsningen som passer best

 standard     tilvalg
x tilgjengelig – ikke tilgjengelig

H maskiner  Monteres direkte på de fleste typer gulv
N og S maskiner   Monteres fast i gulv/underlag

Bilder som er vist er eksempler på produktene og variasjoner kan forekomme. Modeller solgt til det norske markedet kan avvike fra oppsatte spesifikasjoner.  

Se produktdatablader for mer informasjon

*  Maskiner med front i rustfritt stål (tilvalg). 

**  Maskiner med Clarus Control® er designet med horisontal blå bølge og er basert på Generation 4000 teknologi. Facility Management / Moppevask 5

Vaskemaskiner – høytsentrifugerende* 
H-maskiner W4400H W4600H W4850H W41100H

Trommelvolum, ltr 400 600 850 1100

Kapasitet, tørt tøy, kg / 45 65 90 120

G-faktor 350 350 350 300

Bredde, mm  1325 1390 1640 1640

Dybde, mm 1450 1585 1635 1850

Høyde, mm 2015 2015 2230 2230

Elektrisk / Damp / Uten oppvarming x/x/x x/x/x –/x/x –/x/x

Compass Pro® – – – –

Clarus Control®

Moppeutgave

Klargjort for flytende såpe 



Barrieremaskiner
WB5130H WB5180H WSB5180H

WS5180H

WSB5250H

WS5250H

WSB5350H

WS5350H

WPB4700H

WP4700H

WPB4900H

WP4900H

WPB41100H

WP41100H

Trommelvolum, ltr 130 180 180 250 350 700 900 1100

Kapasitet, tørt tøy, kg / lb 13 / 30 18 / 40 18 / 40 25 / 55 35 / 77 70 / 154 90 / 198 110 / 242

G-faktor 300 300 350 350 350 300 300 300

Bredde, mm 910 970 895 1050 1270 1496 1726 1956

Dybde, mm 875 975 1040 1050 1060 1363 1363 1363

Høyde, mm 1325 1410 1620 1620 1620 2040 2040 2040

Elektrisk / Damp / Uten oppvarming x / x / – x / x / – x / x / - x / x / - x / x / - x / x / x x / x / x x / x / x

Compass Pro® – – –

Clarus Control® – – – – – –

Clarus TS® – – – – –

Tørketromler* T5130 T5190 T5190LE T5250 T5290 T5350 T5550 T5675 T4900 T41200

Trommelvolum, ltr 130 190 190 250 290 350 550 675 900 1200

Kapasitet, tørt tøy, kg / lb 6/13 10,6 / 23 8,6 / 19,2 13,9 / 30 16,1 / 35,5 19,4 / 42 30,5 / 67,2 37,5 / 82,7 50 / 110 66,7 / 147

Bredde, mm 595 720 721 790 710 790 960 960 1290 1290

Dybde, mm 715 724 726 900 1155 1120 1315 1510 1295 1485

Høyde, mm 850 1114 1685 1760 1675 1760 1855 1855 2465 2465

Elektrisk / Damp / Gass/ LE x / – / –/ – x / x / –/ –  – /  – / – / x x / x / x/ – x / x / x/ – x / x / x/ – x / x / x/ – x / x / x/ – x / x / x/ – x / x / x/ –

Selecta Control® – – – – – – – –

Compass Pro® – –

Restfuktighetskontroll

Slidedør – – – – – – – –

6 Electrolux Professional – ledende på energieffektivitet og løsninger

Barrierevaskemaskiner
Oppdag fordelene

Tørketromler
Finn den modellen som passer deg best

Bilder som er vist er eksempler på produktene og variasjoner kan forekomme. Modeller solgt til det norske markedet kan avvike fra oppsatte spesifikasjoner.  

Se produktdatablader for mer informasjon.

*  Maskiner med front i rustfritt stål (tilvalg). 

**  Maskiner med Clarus Control® er designet med horisontal blå bølge og er basert på Generation 4000 teknologi.

 standard     tilvalg
x tilgjengelig – ikke tilgjengelig

H maskiner  Monteres direkte på de fleste typer gulv
N og S maskiner   Monteres fast i gulv/underlag
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Førsteklasses resultat
  Optimaliserte hull i trommel for  
 enkel utskylling av skitt og smuss
  Enkel tilgang fra trommel for rengjøring 
 av lo og skitt (*gjelder ikke W555H)

Electrolux Professional   

Problemfri drift 
med tildekket varmeelement   

Fleksibel og tilpasset  
med Compass Pro®

  Hurtigvalgsknapper for de programmene  
 som er oftest i bruk
  Egne moppeprogram på vaskemaskinene 
  Tilgjengelig på vaskemaskiner og tørketromler 

Raskere vaskesyklus 
med Speed Soak trommel
  Korter ned vasketiden
  Mer hygienisk med raskere utskylling  
 av smuss og partikler

Høy pålitelighet og levetid
grunnet robust mekanisk konstruksjon 
med kvalitetskomponenter
  Mindre vedlikehold

Besparelser på  
vann, energi og kjemi   
takket være elektrisk avløpsventil

Vannbesparelse
Ved halv maskin

Vaskemaskiner

Tørketromler

Kostnadsbesparelser på vann  
og strøm
Takket være Automatic Saving System (AS)
   Opptil 50 % besparelse på vann ved halv maskin
  Energibesparelse grunnet mindre vann  
 å varme opp

Enklere tilgang for service 
med USB tilkobling på frontpanelet
  Rask oppgradering av programvare
  Tilgjengelig på vaskemaskiner og tørketromler

Raskere inn- og utlasting
med stor og ergonomisk dørluke

Sokkel og lokasse
For bedre arbeidshøyde og effektiv fjerning  
av lo og smuss
  Lokasse for enkel fjerning av lo og smuss

Maksimal avvanning
med Power Balance (H-maskiner) og  
Super Balance (S-maskiner) 
  lavere vedlikeholdskostnader
  mindre vibrasjonsstøy

Effektiv og økonomisk
Efficient Dosing System (ED) beregner  
automatisk den korrekte mengden vaskemidler  
som er nødvendig
  Opptil 20 % besparelse på driftskostnad



Type 
vaskemaskin

Trommel 
volum  
i ltr

Kapasitet 
i kg

Antall mopper Antall kluter
 
Type  
tørke- 
trommel 

Bomull  
230 gr

Polyester  
200 gr

Mikrofiber 
180 gr

Mikrofiber 
100 gr

Mikrofiber 
16 gr

Mikrofiber 
22 gr

Mikrofiber 
25 gr

H-maskin

W555H 53 6 14 16 18 32 197 144 126 T5130

W565H 65 7 17 20 22 39 230 167 147 T5190

W575H 75 8 20 23 25 45 263 191 168 T5190

W5105H 105 11 28 32 35 63 362 263 232 T5250

W5130H 130 14 34 39 43 78 461 335 295 T5290

W5180H 180 20 47 54 60 108 658 478 421 T5350

W5240H 240 27 63 72 80 144 888 646 568 T5555

W5300H 300 33 78 90 100 180 1086 789 695 T5675

S-maskin

W575S 71 8 19 21 24 43 263 191 168 T5190

W5105S 105 11 28 32 35 63 362 263 232 T5250

W5130S 130 14 34 39 43 78 461 335 295 T5290

W5180S 180 20 47 54 60 108 658 478 421 T5350

W5250S 250 28 65 75 83 150 921 670 589 T5555

W5330S 330 35 86 99 110 198 1151 837 737 T5675

Barrieremaskin Pocket

WB5130H 130 13 34 39 43 78 428 311 274 T5290

WB5180H 180 18 47 54 60 108 592 431 379 T5350

Barreriemaskin

WSB5180H 180 18 47 54 60 108 592 431 379 T5350

WSB5250H 250 25 65 75 83 150 822 598 526 T5555

WSB5350H 350 35 91 105 117 210 1151 837 737 T5675

Antallet mopper per vaskeomgang er beregnet utifra anbefalt 60% fyllingsfaktor.

Electrolux Professional   

Dette enkle systemet gir deg flere fordeler:
  Økt kontroll på vaskeprosessen
  Sikrere og enklere rengjøringsrutiner
  Tids- og økonomibesparelser
  Utmerkede resultater

Alt du trenger er et antall mopper, en Electrolux Professional 
moppevaskemaskin gjerne med et automatisk såpedose-
ringssystem. Hvis du foretrekker tørre mopper, er i tillegg  
en Electrolux Professional tørketrommel svaret. 

1. Legg de brukte moppene inn i vaskemaskinen
2.  Velg egnet program og start maskinen
3. Moppene blir vasket og bearbeidet i henhold  
 til dine ønsker, for eksempel impregnert med  
 ønsket kjemikalier. Bruk tørketrommelen i tillegg 
 dersom du ønsker tørre mopper. 

Hvorfor ikke starte med 
Electrolux Professionals
Effektivt gulvrenhold?

Effektivt gulvrenhold
er så enkelt som en, to, tre: 

Hva er dine daglige behov?
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100 % 
”Excellence”    
fra Electrolux Professional
 
De fleste bransjer og firmaer ønsker rene, hygieniske og sikre omgivelser.  
Takket være et langvarig samarbeid med ledende mikrofiber- og kjemileverandører, 
har Electrolux Professional tilegnet seg utstrakt ekspertise innen rengjøring av  
mikrofiber. Våre maskiner, som er spesielt utviklet for moppevask, har spesial- 
program for bl.a. mikrofiber. Snakk med oss og vi kommer opp med en løsning 
som passer akkurat ditt behov. 

Facility Management / Moppevask 9
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Total fleksibilitet  
med kvalitetsresultater
Vi tilbyr løsninger for  
alle bransjer innen  
Facility Management 
Med Electrolux Professionals maskiner og løsninger får du muligheten  
til å tilpasse vaskeriet. Vi har noe for de fleste, uansett størrelser,  
lokaliteter, kunnskap osv. Med profesjonelle maskiner og en leverandør  
med kunnskap på området får du en løsning som varer i mange år.  
Besparelse av både tid og penger. 

‘ Med profesjonell rengjøring av mikro-

fibermopper fra Electrolux Professional, 

får jeg alltid det beste resultatet og  

hygiene på arbeidsverktøyet mitt!’



Er du på jakt etter én leverandør som kan hjelpe  
med vask av mopper/kluter/tekstiler?
Da er det ikke nødvendig å lete lenger: Electrolux  
Professional er det eneste selskapet i verden som tilbyr  
komplette produktløsninger innen både vaskeri og  
storkjøkken. Innovative, tilpassede løsninger som også  
ivaretar de ulike hygienekravene. Som en totalleverandør  
av storkjøkken og vaskeri dekker vi vask av kokketøy,  
annet arbeidstøy, kluter, duker, servietter m.m.

Les mer om våre referanseprosjekter på: 
http://professional.electrolux.com/news-and-media/references/ 

100 % hygiene
Skinnende gulvflater

 

Våre effektive systemer gir utmerkede resultater,  
produktivitet og hygiene til en lav driftskostnad.  
Alt med støtte fra industriens beste ekspertise  
og omfattende service- og supportnettverk.

Konsulenttilnærming
Vi er din samarbeidspartner gjennom hele prosessen.

Facility Management / Moppevask 11
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bistand Planlegging Installasjon Service



Electrolux Professional   

Hygiene/pleie
Vask i egen regi
Selvbetjent/coin-up
Kommersielt

Discover the Electrolux Excellence  
and share more of our thinking at 
www.electrolux.com/professional

Electrolux Professionals løsninger er tilpasset våre  
kunders ønsker og behov, inkludert områder som  
pålitelighet, kostnadeffektivitet og varighet –  
holdbar med lave driftskostnader. Noen installasjoner  
har vært i drift i mer enn 40 år!

  Alle Electrolux’ fabrikker er ISO 14001-sertifiserte

 Alle Electrolux Professionals produkter er utviklet  
 med tanke på lavt vann-, strøm- og såpeforbruk, 
 og for lav belastning på miljøet

 Alle Electrolux Professionals produkter er  
 ROHS-kompatible og resirkulerbare til 95 %

 Alle enheter er kvalitetstestet, bit for bit, og alle  
 funksjoner er individuelt sjekket av eksperter 

 I de siste fem år har mer enn 70 % av 
 Electrolux Professionals løsninger blitt  
 oppdatert med funksjoner som alltid er  
 designet med tanke på våre kunder  
 og vårt miljø 43
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Excellence 
med hensyn til miljøet

Facility Management / Moppevask


