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Voor moeiteloos 
wassen en drogen
Line 6000 Wasmachines en Drogers



Help me een eersteklas wasserij te 
beheren die optimale resultaten 
levert tegen lage kosten en weinig 
inspanning. Mijn team moet snel, 
comfortabel en efficiënt kunnen 
werken, dankzij een ergonomisch 
design en intuïtieve bediening.
Ik moet ook verzekeren dat het 
linnen hygiënisch schoon is, cyclus 
na cyclus, zelfs op korte tijd.
Ik wil rekenen op robuuste 
apparatuur die me geld bespaart 
dankzij lagere levenscycluskosten, 
jaar na jaar. Geef mij de 
gemoedsrust van veilige, 
betrouwbare hygiëne.

U 
vertelt...

...wij luisteren
Line 6000 helpt geld te besparen, voorziet in uw noden en overtreft uw verwachtingen. 
Uitgebreid onderzoek en geavanceerde productontwikkelingen liggen aan de basis 
van een gamma uitzonderlijke producten waarmee u geld bespaart, uw productiviteit 
verhoogt en uw activiteiten veilig en moeiteloos onder controle houdt.

Innovatie aan de basis 
van prestaties

Langdurige besparingen
Bespaar geld en tijd dankzij 
innovatieve en duurzame 
functies.

Betrouwbare hygiëne 
Zorg voor een effectieve 
desinfectie bij elke cyclus.

Gemakkelijk, veilig, gezond 
Gecertificeerd ergonomisch 
ontwerp, gebruiksvriendelijke 
ervaring. 

Real-time oplossingen 
Bewaak de status van uw 
apparatuur op afstand 
en verhinder uitval en 
productieverlies.

Hoge productiviteit
Was en droog meer linnen in 
minder tijd.
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Gecertificeerd comfort

Pioniers in 
gebruiksvriendelijkheid
Ergonomische aanpassingen verminderen 
werkgerelateerde musculoskeletale 
aandoeningen met 59%, waardoor er gemiddeld 
75% minder ziekteverzuim is en een toename 
van 25% aan productiviteit.

Staat Washington (VS) 
Department van Werk en Industrie

Het gebruiksvriendelijk en ergonomisch 
ontwerp van de L6000 wasmachines en 
drogers is gecertificeerd volgens internationale 
normen. Getest en goedgekeurd door 
gebruikers, zorgen onze apparaten voor 
minder spanning en belasting, zodat uw 
operators - en uw bedrijf - kunnen groeien.

De ClarusVibe wasmachines en sommige 
drogers hebben de prestigieuze ERGOCERT 
4-sterren score verdiend, de hoogst 
beschikbare notering voor ergonomie.

Iedere dag de was doen, met herhaalde bewegingen zoals bukken, buigen en reiken, 
veroorzaken stress die de productiviteit doen dalen en het werk moeilijker maken. Door 
onze focus op de mentale en fysieke relatie tussen apparaat en gebruiker maken we al 
deze bewegingen eenvoudiger, voor een gebruiksvriendelijke en moeiteloze ervaring. 

Ons design is 
voor u ontworpen

Vooruitstrevende 
ergonomie 
Ontworpen voor u.

Gebouwd vanuit antropometrische en 
biomechanische principes
Minder kans op blessures.

Bewezen bruikbaarheid
Het resultaat van jarenlange 
professionele studies en expertise.

Mens-gerichtontwerp 
Wassen wordt eenvoudig en stressvrij.

4-sterren
ervaring
met ClarusVibe

De ClarusVibe-besturing, de nieuwste en compleetste interface, garandeert een 
intuïtieve ervaring en soepele interactie. Voor een slim en moeiteloos beheer van het 
wasproces.

Makkelijk te bedienen, zonder voorafgaande training. ClarusVibe is bij levering 
voorgeprogrammeerd met de programma's die het beste passen bij uw type bedrijf en 
de lokale wetgeving.

CompassPro, de meer 
traditionele interface, 
kreeg een nieuw en 
gebruiksvriendelijker 
ontwerp.

Flexibel en 
personaliseerbaar, 
geleverd met vooraf 
ingestelde programma's 
en vrije keuzes. 18 talen 
beschikbaar

Kies tussen 2 types van bediening: ClarusVibe of CompassPro.

Stap na stap: 
intuïtief en 
gebruiksvriendelijk

COMPASSPRO

Eenvoudiger,
gezonder, 

veiliger

Eenvoudiger,
gezonder, 

veiliger

Een simpele en toch uitgebreide 
lay-out geeft een duidelijk 
overzicht zonder te moeten 
zoeken en scrollen.

Verhoog de productiviteit met 
een eenvoudig te gebruiken 
interface.
U kunt zelfs een afbeelding 
naar keuze instellen voor al uw 
programma's.

Maak eenvoudigweg 
programma's naar keuze, van 
fijne was tot werkkleding en van 
medische kleding tot plastic 
speelgoed.
U kunt uw menu rechtstreeks via 
het scherm aanpassen, zonder 
dat u een computer nodig hebt.

HD 7’’ kleuren 
touchscreen

Intuïtief en 
makkelijk

Personaliseerbaar

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

Blue terry towels

Light coloured 
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/JeansChef coats

WoolFire brigade 
uniform

Delicate

PROGRAMS

1 2

3 4

Weighing

Pre wash

Temperature

Time

Level

Action and speed

Chemicals

Compartments flush

Drain

Main wash

Drain

Rinse

Drain

Program’s name number 5

EDIT

Compatibel met alle talen,   
zelfs rechts naar links zoals 
Arabisch. Gemakkelijkvoor 
gebruik voor multiculturele 
teams.
Tot 34 talen beschikbaar.

Meertalig

English UKDeutschةيبرعلا

SvenskaItalianoFrançais

繁體中文1

Español

QUICK LANGUAGE

CLARUSVIBE

Het CompassPro display biedt veelgebruikte programma's 
en intuïtieve nieuwe pictogrammen voor normale / lage 
temperatuur, fijne was en andere opties, zoals taalkeuze.

Slimme interface

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers



Bekijk de 
video voor 
meer info 
(EN)
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De detergentbox is gemakkelijk 
toegankelijk via de voorkant en 
kantelt naar beneden zodat u elk 
compartiment duidelijk kunt zien.

De juiste hoogte

Geschikt voor poeder of vloeibaar 
detergent en bleekmiddel (apart vakje). 

Werkt met alle soorten 
detergent

Doseerlade samengesteld uit 
duidelijk zichtbare en verwijderbare 
onderdelen.

Makkelijk onderhoud

Opgebouwd uit 6 gekleurde vakjes* 
zodat het duidelijk is waar welk product 
gaat. Bij twijfel volgt u simpelweg de 
instructies op het scherm.

Gebruiksvriendelijke 
doseerlade

Eenvoudig manueel 
doseren

Doseer 
automatisch en 
bespaar tijd en 
detergent

Slechts 1 kabel nodig om de wasmachine 
aan te sluiten op éen of meerdere pompenn 
(tot 15 soorten detergent). Wasmiddel, 
wasverzachter en andere chemicaliën 
worden automatisch gedoseerd volgens het 
programma en het gewicht van de lading. 
Wassen was nog nooit zo eenvoudig.

*exclusief bij ClarusVibe modellen

Snel te installeren en alle functies 
voorgeprogrammeerd

Bekijk de 
video voor 
meer info 
(EN)

De deur staat op de juiste 
ergonomische hoogte, voor 
gemakkelijk en comfortabel in- en 
uitladen.

Ideale hoogte

Een stevige deur en ophanging 
die de hele levensduur van de 
droger meegaan.

Duurzaam en betrouwbaar

Een revolutionaire deur:

Gemakkelijk toegankelijke 
pluizenfilter

De geïsoleerde glazen deur* blijft koel 
aan de buitenkant: geen risico op 
brandwonden aan vingers of handen. 
De deur houdt ook de warmte binnen, 
zodat de kamertemperatuur op peil 
bijft.

Veilig in gebruik

** De geïsoleerde glazen deur en 
ruimtebesparing zijn specifieke kenmerken van 
TD6-14 en TD6-20

Gemakkelijk open en dicht dankzij de 
magnetische deur en het ergonomisch 
handvat.

Stevige grip

Maak de horizontale filterlade schoon zonder 
bukken. Het ontwerp houdt rekening met u, voor 
een minder belastende job.

Maximum comfort

Droog meer 
in minder ruimte 

smal

ondiep

Een professionele oplossing op minder dan 
1 vierkante meter, welk systeem u ook kiest 
(gas, elektrisch, stoom of warmtepomp).

Ruimtebesparend

Automatisch 
of handmatig 
doseren, steeds 
voordelig

Eenvoudiger,
gezonder, 

veiliger

Eenvoudiger,
gezonder, 

veiliger

Enkel voor ClarusVibe modellen

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers



De nood aan gedesinfecteerd linnen is uiterst belangrijk in elke wasserijomgeving, 
of het nu gaat om een commerciële wasserette, hotel of ziekenhuis. Kies voor 
Electrolux Professional en vertrouw op een compleet proces met machines, 
programma's, detergenten en traceerbaarheidssystemen om de hoogst mogelijke 
desinfectieresultaten van al het linnen en textiel te garanderen.

De strijd tegen de 
onzichtbare vijand

Vertrouw in de 
hygiëne van uw 
wasgoed

De Line 6000 wasmachines, 
drogers en strijkmangels bieden 
dankzij hun Global Hygiene 
Advanced-programma's en 
hygiëneprotocollen alles wat 
u nodig hebt om uw wasgoed 
zorgeloos te beheren.

Gebaseerd op uitgebreide tests 
in onze R&D-laboratoria en 
grondig wetenschappelijk bewijs 
uit RISE-analyses hebben we elke 
parameter, niet alleen temperatuur 
en tijd, maar ook waterpeil en 

lading, nauwkeurig kunnen 
afstemmen.

Op deze manier bieden we 
u bewezen hygiënemet onze 
geteste, op maat gemaakte en 
goedgekeurde oplossingen die 
Plug & Play uit de fabriek komen. 

Speciaal textiel dat niet 
overeenkomt met de specifieke 
kenmerken van de huidige 
programma's, wordt afzonderlijk 
geëvalueerd.

Een volledig 
gamma tot uw 
dienst.

Het Line 6000 
gamma biedt een 
Global Hygiene 
Advanced  
pakket
om log 6 * inactivering van het SARS-CoV-
2-virus te verzekeren door de combinatie 
van wassen en drogen, of was- en 
strijkcycli.

Dankzij de Global Hygiene Advanced 
programma's kunt u in iedere wasinstallatie 
schoon en gedesinfecteerd linnen leveren.

* log 6 reductie 
betekent 99,9999% 
vermindering 
van virale 
besmettelijkheid.
De doeltreffendheid van de reductie 
van SARS-CoV-2-virus op textiel 
verwerkt met Line 6000-apparatuur 
wordt onderschreven door RISE 
(The Research Institute of Sweden) 
op basis van Electrolux Professional 
laboratoriumgegevens.

Electrolux
Professional
werkt samen met
Rise AB 
voor de identificatie 
en goedkeuring van 
het meest geschikte 
protocol voor het 
inactiveren van 
pathogene micro-
organismen in textiel 
tijdens het wasproces.

RISE is het onderzoeksinstituut en de 
innovatiepartner van Zweden. Dankzij 
internationale samenwerkingsprogramma's 
met de industrie, de academische wereld 
en de publieke sector verzekert RISE het 
internationale concurrentievermogen van het 
Zweedse bedrijfsleven en draagt het bij aan 
een duurzame samenleving.

2.800 medewerkers zijn betrokken 
bij en ondersteunen alle soorten 
innovatieprocessen. RISE is een onafhankelijk 
staatsonderzoeksinstituut dat unieke 
expertise en meer dan 100 testopstellingen 
en demonstratieomgevingen biedt voor 
toekomstbestendige technologieën, producten 
en diensten.

RISE is een langdurige partner van Electrolux 
Professional bij de ontwikkeling en validatie 
van ad-hocoplossingen voor de wasserijmarkt.

Scan voor meer info 
over de desinfectie van 
uw linnen dankzij het 
uitgebreide Electrolux 
Professional gamma (EN)

Bied het comfort van 
krakend linnen en 
de sereniteit van een 
bewezen, substantiële 
inactivering van 
pathogenen.

Betrouwbare 
hygiëne

8 9

Betrouwbare 
hygiëne

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers
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OnE Connected helpt u om topprestaties te halen 
uit uw Electrolux Professional-oplossingen.
Vergroot uw winst en versnel uw 
investeringsrendement.

Alle Line 6000 machines zijn klaar voor 
connectiviteit.

Verhoogde  
productiviteit

Check overal en altijd de huidige status van 
elke Line 6000 wasmachine of -droger en bekijk 
de verschillende verbruiksparameters.

Slim gebruik. 

Gebruik OnE Connected om te weten welke 
machines aanstaan en welke niet, zodat u het 
proces kunt uitbalanceren en optimaliseren.

OnE Connected 
monitort uw werk en helpt 
u bij het creëren van de 
juiste oplossing voor uw 
wasserij

Optimale
efficiëntie

Electrolux Professional OnE Connected helpt u 
het verbruik tot een minimum te beperken en de 
efficiëntie van uw bedrijf te vergroten.

Slimme configuratie.

U beschikt over alle nodige informatie om uw 
bedrijf op te schalen en meer werk aan te nemen, 
of om een nieuwe machine toe te voegen 
naarmate het bedrijf groeit. 

Geconnecteerde 
Line 6000 machine 

OnE Connected, 
uw digitale 
assistent

geeft u

Optimale planning van 
uw personeel. Met OnE 
Connected volgt u elk 
aspect voor een vlotte 
workflow.

Maximale
beschikbaarheid

Snelheidsdiagnose op afstand vanuit elke 
locatie: raadpleeg productcode, serienummer 
en eventuele foutcodes om de nauwkeurigheid 
te vergroten. 

OnE Connected zorgt voor maximale uptime 
en vermindert het ongemak door onverwachte 
storingen.

Sluit een Essentia-serviceovereenkomst af voor 
extra voordelen.

Betere
planning

OnE Connected bezorgt u de nodige info om uw 
werkstroom beter te organiseren.

Houd de status van uw wasmachines en drogers 
bij, op meerdere locaties: werktijd, wachttijd van 
de operator en de totale werktijd (elk uur, dagelijks, 
maandelijks of jaarlijks).

Het resultaat helpt u uw personeel te organiseren, 
uw werkstroom te optimaliseren en dode tijden te 
vermijden.

Digitaal platform

Customer
Care

* Op geselecteerde modellen

PROGRAM 
SYNTET 74 /

STATUS: Running TIMER (hh:mm)

00:45

   OVERVIEW             ANALITICS ALERTS

SET: 00:56

START 
10:14

BATCH ID 
0020

END 
11:11

PROCESSED 
14 KG

Wasmachines & Drogers



Wassen

Slim proces

Power Balance & 
Hoog Centrifugeren

Slim proces

Drogen

= +
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Ergonomisch design voor 
meer gebruiksgemak

Minder stress met een 
eenvoudige bediening

Intuïtief gebruik, zelfs de 
eerste keer

Het doel van een succesvol 
bedrijf

Uitzonderlijk
design

Gemakkelijk
te gebruiken

Zonder moeite
en inspanning

Doe meer en beter
in minder tijd

Was & Droog 
meer 
in minder tijd

Beeldt u in dat u niet hoeft na te 
denken over welke knop u moet 
indrukken om een programma 
te selecteren of over de juiste 
hoeveelheid chemicaliën. 
Bespaar lading na lading tijd bij 
deze taken. Geniet bovendien 
van een stressvrije ervaring 
dankzij het ergonomisch design.

Extreme gebruiksvriendelijkheid 
en verminderde belasting 
dragen bij aan een productiever 
bedrijf: druk gewoon op de knop 
voor consistente resultaten.

Wist u 
dat?
Om dezelfde hoeveelheid was te drogen 
met een ander merk, zou u 2 drogers 
nodig hebben! 

Meer
winst

Tevreden 
klanten

Wasmachines 
en drogers 
ontworpen met 
oog op uw 
gebruiksgemaak  

Uitmuntende 
productiviteit

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers
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Langdurige
besparingen

Bij het berekenen van de kosten van een investering, zijn de aankoopkosten slechts het 
topje van de ijsberg. Bedrijfskosten stapelen zich jaar na jaar op en vormen het grootste 
deel van uw uitgaven. Op lange termijn kosten onze wasmachines en drogers u veel 
minder, voor een rendabele investering.

Basisinvestering
15%

85%
Levensduur- 
kosten
Dit zijn de grootste kosten 
gedurende de levensduur van 
uw wasmachine of droger.

Kijk verder om te 
weten hoeveel u 
écht bespaart

Terwijl andere wasmachines 
en drogers lange 
levensduurkosten hebben, 
kunt u bij ons voordeel halen 
uit de robuuste techniek en 
geldbesparende functies, 
laag water-, energie- en 
detergentverbruik.

Een smalle 
"ijsberg"

► Water

► Energie

► Detergent

Voorstelling van de levensduurkosten 
van de wasmachines en drogers van 
andere merken.

Levensduurkosten  
andere merken*

*Data verkrijgbaar op aanvraag

15

U weet hoe duur 
het kan zijn om een 
wasserij te runnen. 
Samen houden we uw 
kosten laag, zodat uw 
bedrijf nieuwe hoogten 
kan bereiken.

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers



Find out
more
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Maximaal ontvochtigen

Bespaar tot 30%
op detergent.

Efficient
Dosing
Efficient
Dosing
Efficient
Dosing Met Efficient Dosing is uw wasserij kostenefficiënt.

U hebt de volledige controle over het wasproces. Zet 
bovendien een punt achter beschadigd linnen of huidirritaties 
veroorzaakt door een overdosis wasmiddel.

Boost uw bedrijf 
met aanzienlijke besparingen

Power
Balance
Power
Balance
Power
Balance Power Balance betekent real-time controle van evenwicht en 

G-factor tijdens het centrifugeren. Door het linnen maximaal te 
ontvochtigen bespaart u tijd en geld tijdens het droogproces.

Uitgebalanceerd  
centrifugeren

Automatic
Savings
Automatic
Savings
Automatic
Savings Automatic Savings weegt het linnen en past het waterniveau 

aan aan de lading. Hiermee bespaart uw water, energie en 
geld bij minder volle ladingen.

Geen druppel water
verspild

green&clean:  
schoon en ecologisch
Line 6000 verbruikt zo min mogelijke water, energie en detergent en garandeert 
dezelfde resultaten. Met Automatic Savings of Integrated Savings, Intelligent Dosing 
en Power Balance-technologieën zorgen we voor minimale kosten per lading en 
helpen we u een ecologisch duurzaam bedrijf te runnen.

zonder ID

zonder AS met AS

met ID

Langere levensduur

Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing Met Intelligente dosering wordt automatisch de 

exacte hoeveelheid wasmiddel toegevoegd op basis 
van het gewicht van de lading.

Precieze   
detergent dosering

Integrated
Savings
Integrated
Savings
Integrated
Savings

Voor een optimale productiviteit, meet Integrated Savings 
in real time de hoeveelheid was om over- en onderbelasting 
te voorkomen. U maximaliseert uw winst, behaalt optimale 
resultaten, bespaart water en energie bij minder volle ladingen 
en verlengt de levensduur van uw wasmachine.

Vermijd te grote en te kleine
hoeveelheid was

Enkel voor ClarusVibe modellen

Bij een ClarusVibe-model, is de Intelligent Dosing-functie 
standaard, waardoor automatisch de juiste hoeveelheid 
detergent wordt toegevoegd op basis van het gewicht van het 
linnen in de trommel. Het werkt perfect in combinatie met een 
van onze doseerpompopties, JETSAVE en DOSAVE.

Klinkt ingewikkeld? Helemaal niet. Uw wasmachine is klaar 
voor gebruik met twee snelaansluitkabels: een voor de 
stroomvoorziening en een voor de doseringsgegevens, zonder 
dat er meerdere kabels of moeilijke bedrading nodig zijn.

Kies voor automatische 
dosering van uw 
detergent voor de hoogst 
mogelijke besparingen  

JETSAVE

DOSAVE

JETSAVE maakt gebruik van venturi-
gebaseerde, wateraangedreven pompen die 
minder onderhoud vergen omdat er geen 
bewegende onderdelen of slangen zijn om 
te vervangen. De dosering is betrouwbaar 
en de installatie is strak en netjes dankzij het 
ingebouwde spoelspruitstuk.

Bekijk de 
video voor 
meer info 
(EN)

Bij CompassPro modellen zorgt Efficient 
Dosing voor het toevoegen van de juiste 
hoeveelheid detergent tijdens iedere cyclus, 
zodat om u uitzonderlijke besparingen te 
garanderen

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers



Drum
Speed
Drum
Speed
Drum
Speed

Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

ON

100% luchtafvoer

18 19

Hou het 
droogproces 
onder controle

Bespaar meer 
dan 60% op uw 
energieverbruik 
dankzij de 
warmtepomp-
technologie

Line 6000 loopt voor op andere drogers inzake 
energiebesparing en snelheid, wat goed is voor 
het milieu en uw bedrijfsresultaten. Door fors te 
investeren in geavanceerde technologie hebben we 
uitstekende droogtijden bereikt en tegelijkertijd de 
levenscycluskosten van de droger verlaagd.

• luchtafvoer
• waterkoelingssysteem 

Van delicate zijde tot zwaar katoen: pas 
de trommelsnelheid handmatig aan om de 
mechanische actie te regelen. Kledingstukken zullen 
correct in de trommel bewegen voor de snelste 
droogcyclus.

Moisture Balance meet het exacte vochtniveau 
tijdens het droogproces. Bescherm kledingstukken 
en bespaar energie door het drogen te stoppen 
zodra het linnen klaar is, of het door u ingestelde 
vochtniveau bereikt.

Beste resultaat met alle stoffen

Droog maar niet té

Efficient op alle vlakken

Onnodig:

De warmtepompdrogers 
werken bij een 
omgevingstemperatuur 
tussen +10 - + 45º C

De warmtepomplijn kan bijna overal worden 
geïnstalleerd dankzij het klein formaat en 
plug & play-mogelijkheden. Bespaar geld op 
installatiekosten omdat er geen luchtafvoer of 
waterkoeling nodig is.

Voor een wasdroger met warmtepomp is 
het belangrijk om een goede ventilatie 
in de wasruimte te hebben. Neem voor 
advies contact op met een geautoriseerde 
ventilatietechnicus.

Warmtepompdrogers:
duurzaam en 
doeltreffend

*Enkel beschikbaar bij de elektrische versie.

Enkel beschikbaar op de TD6-14 en TD6-20 modellen.

Enkel beschikbaar op de TD6-14 en TD6-20 modellen.

Adaptive Fan* past de ventilatorsnelheid 
automatisch aan om energie te besparen, 
de droogtijd te verkorten en een gelijkmatig 
droogresultaat te verkrijgen.
Gebruik de functie om het geluidsniveau te 
verminderen en om drogers te installeren in 
een uitdagende omgeving. Adaptive Fan wordt 
automatisch ingeschakeld bij verstopte filters of 
kleine ventilatiekanalen en verlengt de levensduur 
van de ventilator, waardoor u tijd en geld bespaart.

Hoge prestaties, minder geluid

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers
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Essentia verheft Customer Care tot een nieuw niveau. 
Een toegewijde service die u concurrentievoordeel biedt, 
beginnend bij de installatie en verder tijdens de complete 
levensduur van de apparatuur.

Service Netwerk
U kunt rekenen op meer dan
2.200 authorized service partners.  
We staan voor u klaar met een toegewijd 
en uniek service netwerk dat uw 
werkleven gemakkelijker maakt.

Originele Accessoires
& Verbruiksproducten
U kunt vertrouwen op een snelle 
verzending van originele Accessoires 
& Verbruiksproducten, grondig getest 
door Electrolux Professional experts om 
de efficiëntie en duurzaamheid van 
uw apparatuur en de veiligheid van uw 
gebruikers te garanderen.

Door originele Accessoires en 
Verbruiksproducten te gebruiken, blijven 
de prestaties van uw apparatuur optimaal, 
voor een verhoogde efficiëntie en 
winstgevendheid.

Service Overeenkomsten
U kunt kiezen uit flexibele, op maat 
gemaakte pakketten, volgens de 
noden van uw zaak, met een scala aan 
onderhouds- en ondersteuningsdiensten.

Producten
OnE zet de klanten en hun noden eerst, 
met een uitgebreid productportfolio en 
wereldwijde klantenservice.

De voordelen van 
een unieke partner 
OnE 

Bekijk de 
video voor 
meer info 
(EN)
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Wasmachines
Line 6000

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

Trommelvolume (l) 65 75 105 130 180 240 300

Laadcapaciteit 
-droog (kg) 7 8 11 14 20 27 33 

G-factor 450 450 450 450 450 450 450

Breedte (mm) 720 720 830 910 970 1020 1020

Diepte (mm) 720 720 757 820 945 990 1135

Hoogte (mm) 1130 1130 1210 1325 1410 1460 1445

Electrisch / Stoom /  
Niet verwarmd  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Aantal detergent-
pompen 15 15 15 15 15 15 15

Detergentbox 
vooraan o o o o

Detergentbox 
bovenaan o o o o o o o

Automatic Savings • • • • • • •
Intelligent Dosing • • • • • • •
Power Balance • • • • • • •
Integrated Savings o o o o o o o

Ergonomie                      

 optioneel  beschikbaar  niet beschikbaar standaard

Line 6000 ClarusVibe
Vrijstaande wasmachines 
H Hoog Centrifugerend

Een slimme keuze voor betere resultaten

E-Tandem

Bent u op zoek naar een gebruikershandleiding of 
ander ondersteunend materiaal? 
 
E-Tandem is de digitale Service van Electrolux Pro-
fessional die u onmiddellijk toegang geeft tot tools en 
documentatie. 

Scan de QR code aan de binnenkant van uw machine 
en verkrijg alle nodige productinformatie.

De originele detergenten van Electrolux Professional bieden hoge 
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Gegarandeerd lage milieu-
impact dankzij verminderde waterverontreiniging, afvalproductie en 
energieverbruik in vergelijking met standaardproducten op de markt.

Samen rijden we verder

 gecertificeerde ergonomie
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Overzicht
gamma

Code 0W7RBB - PNC 432131139 (15 kg zak) 
L01 - Laundry Eco Poeder

Code 0W7RBC - PNC 432731140 (20 lt fles) 
L02 - Laundry Eco Wash

Code 0W7RBF - PNC 432731143 (20 lt fles) 
L03 - Laundry Eco Booster 

Code 0W7RBD - PNC 432731141 (20 lt fles)  
L04 - Laundry Eco Bleekmiddel

Code 0W7RBE - PNC 432731142 (20 lt fles) 
L05 - Laundry Eco Wasverzachter

Code 0W7RBG  - PNC 432731144 (20 lt fles) 
L06 - Laundry Swan Wash*

Code 0W7RBH - PNC 432731145 (20 lt fles) 
L07 - Laundry Swan Delicaat*

* Nordic Swan 
gecertifceerd

Code 0W7RBI - PNC 432731146 (20 lt fles) 
L08 - Laundry Swan Bleach* 

Code 0W7RBJ - PNC 432731147 (20 lt fles) 
L09 - Laundry Swan Wasverzachter* 

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM
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WN6-9/
WS6-9

WN6-11/
WS6-11

WN6-14/
WS6-14

WN6-20/
WS6-20

WN6-28/
WS6-28

WN6-35/
WS6-35

Trommelvolume (l) 85 105 130 180 250 330

Laadcapaciteit - 
droog (kg) 9 11 14 20 28 35 

G-factor 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200

Breedte (mm) 660 720 720 750 830 910

Diepte (mm) 725 700 790 915 1030 1115 

Hoogte (mm) 1135 1220 1220 1345 1430 1465 

Electrisch / Stoom /  
Niet verwarmd  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Aantal detergent-
pompen 12 12 12 12 12 12

Detergentbox
bovenaan • • • • • •
Automatic savings N  / S • N  / S • N  / S • N  / S • N  / S • N  / S •
Efficient dosing o o o o o o

Power balance N  / S   N  / S N  / S N  / S • N  / S • N  / S •
Super balance N • / S • N • / S • N • / S • N • / S N • / S N • / S 

Ergonomie             

Drogers
Line 6000

TD6-6 TD6-7 TD6-14 TD6-20

Trommelvolume (l) 130 135 255 360

Laadcapaciteit 
-droog (kg) 6 7 14 20

Breedte (mm) 597” 600 790 790

Diepte (mm) 725 845  (el) 
875 (gas)

965  (el/gas/WP) 
1105  (stoom)

1202 (el/gas/WP) 
1340 (stoom)

Hoogte (mm) 839 1050 1770 1770

Electrisch/Gas/
Warmtepomp/Stoom  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Horizontale filter • • •
Drum Speed 
(trommelsnelheid) o o

Adaptive Fan o o

Moisture Balance o o o

RVS trommel • o o o

Gegalvaniseerd stalen 
trommel • • •
Compass Pro • • • •
Omkeerbare trommel • • •
Ergonomie             

RVS voor- en zijpaneel optioneel

*Vulpercentage 1:18. 
RVS voor- en zijpaneel optioneel

WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

Trommelvolume (l) 53 65 75 105 130 180 240 300

Laadcapaciteit - 
droog (kg) 6 7 8 11 14 20 27 33

G-factor 530 450 450 450 450 450 450 400

Breedte (mm) 595 720 720 830 910 970 1020 1020

Diepte (mm) 680 720 720 757 820 945 990 1135

Hoogte (mm) 830 1135 1135 1215 1345 1430 1465 1465

Electrisch / Stoom /  
Niet verwarmd  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Aantal detergent-
pompen 12 12 12 12 12 12 12 12

Detergentbox
bovenaan • • • • • • •
Automatic savings • • • • • • • •
Efficient dosing o o o o o o o o

Power Balance • • • • • • • •
Ergonomie                  

Line 6000 
Compass Pro
Vrijstaande 
wasmachines 
H Hoog 
centrifugerend

Was & droog 60 kg per dag 
op minder dan 0.4 m2!

Line 6000 
Compass Pro 
Vast gemonteerde 
wasmachines 
N/S Centrifugerend

De WH6-6 wasmachine en TD6-7 droger bieden de 
functies van professionele toestellen in een compact for-
maat. Met hun kleine afmeting passen ze in uitdagende 
ruimtes en leveren ze optimale resultaten.

Stapel de apparaten en win plaats. 
Het bedieningspaneel van de droger 
wordt naar onder verplaatst voor meer 
gebruiksgemak.

Stapelbaar!

 optioneel  beschikbaar  niet beschikbaar standaard

 optioneel  beschikbaar  niet beschikbaar standaard

N / S  Normaal / Super gecertificeerde ergonomie

 gecertificeerde ergonomie
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TD6-10 TD6-10 HP TD6-16 TD6-17S TD6-24S TD6-30 TD6-37

Trommelvolume (l) 190 190 290 300 423 550 675

Laadcapaciteit 
-droog (kg) 10.6 10.6 16.1 2 x 16.7 2 x 23.5  30.5 37.5 

Breedte (mm) 720 720 715 790 870 960 960 

Diepte (mm) 765(el) 
805  (gas) 775 1210” 1115 1335 1365 1560 

Hoogte (mm) 1115 1685 1690 1940 2085 1855 1855

Electrisch/Gas/
Warmtepomp/Stoom  /  /  /   /  /   /   / /   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Horizontale filter • • • • • • •
Drum Speed 
(trommelsnelheid)

Adaptive Fan

Moisture Balance o o o o o o

RVS trommel o o o o o o o

Gegalvaniseerd stalen 
trommel • • • • • • •
Compass Pro • • • • • • •
Omkeerbare trommel • • • • • • •
Ergonomie              

TD6-7LAC TD6-14LAC TD6-20LAC TD6-30LAC TD6-37LAC

Trommelvolume (l) 135 255 360 550 675

Laadcapaciteit -droog (kg) 7 14 20 30.5 37.5 
Breedte (mm) 600 790 790 960 960

Diepte (mm) 845 (el) 
875  (gas)

965 (el/gas/WP) 
1105  (stoom)

1202  (el/gas/WP) 
1340 - (stoom) 1365 1560 

Hoogte (mm) 1050 1770” 1770 1855 1855

Electrisch/Gas/Warmtepomp/
Stoom  /  /  /   / /  /  / /  /  /  /  /  /  /  /

Horizontale filter • • • • •
Drum Speed (trommelsnelheid) o o
Adaptive Fan* o o
Moisture Balance • • • • •
RVS trommel • • • • •
Gegalvaniseerd stalen trommel
Compass Pro • • • • •
Reversing Drum • • • • •
Dubbele glazen deur • • •
Ergonomie             

*Vulpercentage 1:18. 
RVS voor- en zijpaneel optioneel

• Meer info op technische fiche.
• Contacteer Electrolux Professional voor meer info over hygiënische        
ruimte drogerinstallaties.

Een uitgebreid gamma Accessoires  
& Verbruiksproducten voor meer efficiëntie  
en betere ergonomie:

WH6-6LAC WH6-14LAG WH6-20LAC WH6-27LAC WH6-33LAC

Trommelvolume (l) 53 130 180 240 300

Laadcapaciteit -droog (kg) 6 14 20 27 33 

Wolcapaciteit (kg) 4 7 14 19 23 

G-factor 530 450 450 450 450

Breedte (mm) 595 910 970 1020 1020

Diepte (mm) 680 820 945 990  1135

Hoogte (mm) 830 1325 1410 1460 1445 

Electrisch / Stoom  /  /   /   /  / 
ClarusVibe • • • •
Compass Pro® •
ProV'tex • • • •
Aantal detergentpompen 10 15 15 15 15

Detergentbox vooraan •
Detergentbox bovenaan • • • •
Automatic Savings • • • • •
Intelligent Dosing • • • •
Efficient Dosing •
Power Balance • • • • •
Integrated savings o • • • •
Ergonomie                

* Enkel voor el modellen

 optioneel  beschikbaar  niet beschikbaar standaard

 optioneel  beschikbaar  niet beschikbaar standaard

 gecertificeerde ergonomie

 gecertificeerde ergonomie
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Code

0W1XFY

0W1Y2F

0W1Y2C

Canvas Trolley RV-74 - 200 lt.

RVS Trolley BV-220 / BV-131lt.

Bulk Transportwagen HV-52

Beschrijving

0W1XX5 432730555

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Artikelnummer

Bekijk de 
video voor 
meer info 
(EN)

Behoud optimale droogresultaten met een 
periodieke reiniging van uw droogtrommels 
door een snel en eenvoudig ontkalkingsproces. 
De automatische restvochtigheidscontrole 
werkt naar behoren en eventuele zeep- en 
wasverzachterresten worden verwijderd.

Code 0S2394
C25 Spoel- en Ontkalktabletten

lagoon® Advanced Care: delicaat voor stoffen en zacht voor het 
milieu, is een vernieuwing binnen de professionele textielreiniging. 
lagoon® Advanced Care-systeem maakt het mogelijk om nat te 
reinigen in minder tijd en met hogere productiviteit en naadloze 
verwerking van chemisch reinigen. Twee wasmiddelen en een 
conditioner zijn nodig voor een goede werking. Stel je voor ... om op 
een echt duurzame manier uitstekende reinigingsresultaten te kunnen 
bieden.

lagoon®  
Advanced Care

Wasmachines & Drogers Wasmachines & Drogers



Scan de QR-code om de L6000 lijn in 
Augmented Reality te ontdekken
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Excellentie
met respect voor het milieu
 Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd

  Onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag gebruik 
van water, energie, detergent en lage schadelijke 
emissies

  Meer dan 70% van onze producten volgen de specifieke 
milieu-eisen van onze klanten

  Onze technologie is conform aan de RoHS en REACH 
richtlijnen en voor meer dan 95% recycleerbaar

 Onze productkwaliteit is 100% getest door experts.

Excellentie staat centraal in alles wat we ondernemen.
We verbeteren de prestaties van onze klanten door 
oplossingen te bieden die beantwoorden aan hun 
behoeften en streven naar uitmundendheid bij ons 
personeel, onze innovaties, producten en diensten.
We maken uw werk dag na dag eenvoudiger, 
winstgevender en duurzamer. 

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Volg ons op

www.electroluxprofessional.com 

Nederland: +31 (0)20 721 96 10
België: +32 (0)2 620 09 20

benelux@electroluxprofessional.com


