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Inspired by Scandinavia

#inspiredbyscandinavia

ASKO:s historia startade 1950 i Sverige, med en innovativ ung mans 
dröm om att tillverka en tvättmaskin till sin mor för att göra livet lättare 
för henne. En unik, energi- och vatteneffektiv maskin som skulle 
återspegla en lantbrukares kärlek till naturen. En maskin med överlägsen 
rengöringsprestanda och tillförlitlighet som skulle kunna värma upp 
vatten, centrifugera och som även hade både hållbara och rostfria 
ståltrummor. 
I dag, över 60 år senare, är ASKO ett globalt varumärke som konstruerar 
apparater för kök, disk, tvätt och för professionell användning. Våra 

maskiner uppfyller de högsta kraven på design, funktion, hållbarhet och 
miljömedvetenhet. Våra produkter tillverkas med extremt höga kvalitetskrav 
och vi tillverkar våra hushållsprodukter på samma sätt som vi tillverkar våra 
professionella produkter.
ASKO hjälper människor runt om i världen att laga mat, rengöra och 
visa omsorg om sina familjer samtidigt som miljön skonas. Med ett unikt 
skandinaviskt tillvägagångssätt kombinerar ASKO prisbelönt design 
med smarta funktioner och lösningar. ”Vi skapar produkter som med all 
säkerhet blir en mycket uppskattad del i ditt hem och ditt liv.”
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Som ansvarig chef eller inköpare är det viktigt att kunna göra ett 
bra och tryggt produktval som täcker de relevanta behoven med 
hänsyn till funktionalitet, driftsekonomi och konkurrenskraftigt 
pris. I denna folder finns relevant information om de enskilda 
produkterna för att underlätta beslutet att ASKO är rätt 
produktval nästa gång nya maskiner ska väljas.

Alla ASKO´s produkter är producerade och miljöcertifierade 
enligt ISO 14001, som innebär att alla processer utförs 
så miljövänligt som möjligt. Ett bra exempel på detta är 
att alla maskindelar som väger mer än 50 g är märkta för 
återanvändning.

•	CE- och UL-godkänd och uppfyller de europeiska standarder  
för EN, IEC och EMC.

•	Godkänd av SEMCO i klass IPX4 (Spolsäkerhet)

•	Hygienprogram uppfyller RKI-standard vid användning av  
DGHM tvättmedel

•	Alla delar som väger mer än 50 gram (oavsett om de är av stål, 
plast eller gummi) är märkta för återanvändning

•	Certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 sedan 1999

•	Producerad enligt kvalitetsstandarden ISO9001

•	ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-
standarden EN15883.

Godkännanden

ASKO TESTED
All machines are tested for quality,

function and safety before delivery

Uppfyller vi era behov när 
nya maskiner ska väljas?
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Skola / omsorg

StädbolagTvättstugor

Sportklubbar

Frisör / fritid

Hotell / restauranger

Fartyg / oljerigg

Camping / gästhamn

Tandvård

Kontor

Sjukvård

ASKOs professionella serie är det perfekta valet för många olika 
institutioner: daghem, fritidshem, skolor, äldrehem, vårdhem, 
behandlingshem och liknande behöver alla professionella 
produkter för att hantera den dagliga diskningen, torkningen 
eller tvätten.

ASKOs professionella maskiner är det perfekta valet för 
städbolag och andra företag där det ska tvättas golvmoppar, 
trasor och arbetskläder flera gånger dagligen. De täcker alla 
tvättbehov på platser där traditionella hushållsmaskiner inte är 
tillräckligt robusta, och inte uppfyller de nödvändiga kraven, eller 
där de stora industrimaskinerna kommer att vara i överkant.

Hyresvärdar, byggföretag och universitet har alla insett de 
besparingar som kan göras genom att erbjuda hyresgästerna 
en tvättstuga i stället för att installera maskiner i varje lägenhet. 
Tvättomater är en annan typ av tvättstuga som också kräver 
hållbara maskiner som är lätta att använda och har snabba och 
effektiva program.

Aktiva sporter som fotboll, handboll, tennis och badminton 
resulterar i svettiga och smutsiga sportkläder. Gemensamt 
för alla sporter är att det finns ett stort behov av att få tvätten 
klar inför nästa träningspass eller spel. Våra professionella 
tvättmaskiner och torktumlare är det perfekta valet eftersom de 
är byggda för att användas många gånger om dagen, de har 
snabba program, de är användarvänliga och kan användas av 
många olika användare.

Frisörer, skönhetssalonger, kliniker och liknande platser ger 
upphov till mycket tvätt varje dag. Tvättmaskiner och torktumlare 
måste därför byggas för att användas många gånger under 
dagen och ha en lång hållbarhet. Det är därför våra maskiner 
är en god investering. Våra professionella tvättmaskiner och 
torktumlare har en mycket robust konstruktion och är tillverkade 
av beprövade och hållbara material, vilket garanterar en lång 
livslängd. Maskinernas stora kapacitet och högre effekt klarar 
stora mängder tvätt på kortast möjliga tid.

Mindre hotell har också behov av att förse sina gäster med rena 
och fräscha handdukar. Genom att tvätta plaggen i huset i stället 
för att skicka iväg dem sparar du både tid och pengar och får 
större kontroll över tvättprocessen. Det är höga krav på tvätten 
till ett professionellt kök. Den ska hållas ren och fräsch, även när 
det är stressigt. Därför är varje kök utrustat med textilier som 
trasor, diskhanddukar, handdukar, förkläden och andra material 
som ofta blir mycket smutsiga. Vi har även diskmaskin för mindre 
restauranger och liknande.

Vår professionella tvättmaskin och torktumlare som är särskilt 
utformade för marint bruk (installation 230V, 60Hz), har sålts till 
maritima installationer i många år. Vi vet att tvättmaskiner och 
torktumlare på passagerarfartyg, lastfartyg, oljeplattformar och 
liknande skall kunna leva upp till hårda tvätt- och torkkrav, och 
att de är placerade i en miljö där de utsätts för korrosion från salt 
i luft och vatten.

På sommaren vill alla ha ledigt från arbetet och möjlighet 
att koppla av. Familjer packar sina bilar eller båtar och åker 
hemifrån på semester, men det krävs fortfarande en acceptabel 
servicenivå, vilket ofta är avgörande när man väljer en 
campingplats, stugby, vandrarhem eller gästhamn. De behöver 
kunna tvätta och torka sin tvätt och diska sin disk i offentliga kök. 
Våra professionella maskiner är det perfekta valet eftersom de 
är byggda för att användas många gånger om dagen, de är 
användarvänliga och kan användas av många olika användare.

Våra diskmaskiner lever upp till de specifika steriliseringskraven. 
Saniprogram som delvis lever upp till den europeiska desinfektions-
standarden EN15883 och dessutom kan man placera speciella 
dentalinsatser i de plana korgarna.

Verksamheter med fikarum, matsalskök eller mindre matsalar 
har ett behov av att få kaffekoppar och lunchdisken diskad. Men 
även handdukar och trasor ska tvättas och torkas. Här är ASKOs 
professionella diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare det 
perfekta valet med sin hållbara konstruktion, långa livslängd, 
användarvänlighet och snabba program (inklusive särskilda 
desinfektions- och hygienprogram som dödar patogena 
bakterier och minskar sjukfrånvaron).

När det gäller hygienen i sjukhustvättar finns det inte plats för 
kompromisser. Tillgången på rena handdukar och rena kläder 
är en central del av hälso- och sjukvården. Våra tvättmaskiner 
har program som uppfyller hygienkraven. Deras storlek i 
kombination med den stora kapaciteten gör det dessutom lätt 
att placera dem i olika miljöer. Det ger flexibilitet till att kunna 
placera en tvättmaskin eller en torktumlare på varje våning på 
sjukhuset eller på kliniken.

Segmenter 
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Professionella tvättmaskiner
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ASKOs professionella serie av tvättmaskiner är speciellt 
konstruerade för att uppfylla de skärpta produktkrav som många 
professionella branscher har. 

Modellerna har en förstärkt och driftsäker konstruktion, där 
alla huvudkomponenter är funktions- och långtidstestade för 
en livslängd på 15.000 driftstimmar. Högre effekt och varm-
vattenanslutning säkerställer snabba och effektiva program. En 
användarvänlig manöverpanel med tydlig programtext på lokalt 
språk säkerställer en bekväm hantering. De har vid leverans 8-10 
standardprogram, och kan enkelt anpassas till olika branscher 
och önskemål baserat på det programbibliotek med 28 program 
som bland annat innehåller hygienprogram, mopp-program, 
allergiprogram och trumrengöringsprogram för ökad hygien. 

De är enkla att installera och underhålla och är förberedda för 
anslutning till flytande tvättmedel, boknings- och betalnings-
utrustning.

Fyra kraftiga fjäderben som är solitt förankrade i en bottenplatta 
av stål håller upp tvättrumman och ger därmed en stabil 
tvättning och centrifugering med ett minimum av buller och 
vibrationer.

Quattro™ konstruktion
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AnvändarvänlighetGod kvalitet
Kryss i bakre delen i stödbenen
Trumman förstärks och stabiliseras ytterligare med ett kryss 
i bakre delen monterat med SKF-lager av samma typ som 
används i lastbilar. Motvikter som avbalanserar trumman är 
tillverkade av gjutjärn som står emot det kraftiga tryck som 
uppstår under centrifugeringen.

Tvättrumma och behållare i rostfritt stål
Både tvättrumma och behållare är tillverkade i omagnetiskt 
syrafast rostfritt stål som tål såväl en hög belastning, höga 
temperaturer och den kemi som tvättvattnet har.

Unik lucklåsning
SmartSeal™-lösningen är en konstruktion med en bred och 
platt lucka, som har en läckagesäker och rengöringsvänlig luck-
tätning som ger god plats i trumman och underlättar fyllning 
och tömning. Ingen djup gummibälg där det ofta kan ansamlas 
tvättrester och som slits med tiden eller ett djupt luckglas som 
ger mindre plats för tvätten.

Borstfri induktionsmotor
Våra tvättmaskiner är utrustade med en robust, elektroniskt 
styrd borstfri induktionsmotor. Denna motortyp säkerställer 
en tyst tvätt- och centrifugeringsprocess och ger möjlighet till 
att centrifugera upp till 1400 varv/minut så att plaggen får en 
mycket låg restfuktighet. På så sätt sparar man både tid, el och 
pengar vid den efterföljande torktumlingen. 

Kapacitet:
Vi erbjuder två kapaciteter:
•	 Trumman på 60 liter kan fyllas med upp till 6 kg  

(förhållande 10:1 - max. fyllning 8 kg enl. EU-normen)
•	 Trumman på 80 liter kan fyllas med upp till 8 kg  

(förhållande 10:1 - max. fyllning 11 kg enl. EU-normen)

Bekväm hantering
Våra professionella tvättmaskiner har en användarvänlig styrning 
med LCD-display, som visar programinformation på lokalt språk 
(kan ställas in på 12 olika språk) samt tidsindikationer eller 
vattentemperatur (praktiskt vid desinfektionstvätt, så att man kan 
se att temperaturen hålls).

Flexibelt programbibliotek
Styrningen visar vid leverans 8-10 standardprogram som 
uppfyller de primära tvättbehoven, men det finns möjlighet till 
anpassning av programmenyn via programbiblioteket som 
innehåller 28 program. Därav:
•	 2 mopp-program
•	 2 mikrofiberprogram
•	 3 hygienprogram
•	 5 allergiprogram
•	 Trumrengöring
•	 3 fritt programmerbara program

Det är möjligt att evt. dölja vissa program efter önskemål.

Mopp-program
Är anpassade för tvätt av moppar och har en förtvätt som, 
tillsammans med vår unika trumkonstruktion, effektivt avlägsnar 
grus och småsten i mopparna och ut ur maskinen. För detta 
behov rekommenderar vi att våra speciella mopp-tvättmaskiner 
utrustas med en ventil så att man undviker pumpstopp. De 2 
mopp-programmen är inställda som standard från fabrik.

Allergiprogram
De särskilda allergiprogrammen uppfyller svenska och norska 
Astma & Allergi-förbundets stränga krav till sköljningar med 
förbättrad sköljningseffekt. Programmen är speciellt utvecklade 
för personer som lider av astma och allergi.
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Effektiv, ren och skonsam tvätt Skötsel

Hög säkerhet

Active Drum™
Vår unika trumkonstruktion är perfekt för tvättning av moppar och 
trasor där det finns ett stort behov av att avlägsna smuts och grus 
samtidigt med att de tvättas skonsamt, vilket medverkar till en lång 
hållbarhet av textilerna.

En skonsammare tvätt
1. Trumkanternas sluttande sidor och utbuktningarna på de 

timglasformade tvättvalkarna leder in tvätten mot trummans 
mitt.

2. Här ger de mindre hålen en skonsammare tvätt och 
säkerställer en bättre balans i trumman.

En renare tvätt
3. De större hålen i trumman säkerställer en renare och 

effektivare tvätt eftersom de leder ut sand och grus ur 
trumman.

4. Tvättvalkarnas nedre del leder ut större skräp och grus till de 
stora tömningshålen i tvättvalkarna.

5. Från tömningshålen leds sand och grus ut ur trumman och 
ut i avloppet tillsammans med avloppsvattnet. Det innebär att 
man slipper rengöra trumman.

Effektiv centrifugering
Centrifugering med 1400 v/min med en G-faktor på 530, 
säkerställer en låg restfukt på 50% med 100% bomull.

Trumrengöringsprogram
Programmet har en högre vattennivå och håller minst 72 °C i mer 
än fem minuter av rengöringsfasen.

Automatisk rengöring av tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket rengörs automatiskt efter var tionde cykel. 
Rengöringen sker mellan huvudtvätten och första sköljningen.

Löstagbara tvättvalkar i trumman gör det möjligt att kontrollera 
trumma/värmeelement och avlägsna eventuella främmande 
föremål. 

Enkel åtkomst för rensning av pumpen från fronten.

Avloppspumpen har en antiblockeringsfunktion vilket 
innebär att pumpen försöker avhjälpa ett fel genom att växla 
rotationsriktning på pumpen.

TouchProof-beläggning på rostfria ytor
En mikroskopiskt tunn och klar beläggning gör ytan 
motståndskraftig mot fett från fingrar och många andra fläckar. 
Ytan är lätt att rengöra med en fuktig trasa och lite diskmedel 
och så skyddar den mot repor och stötar.

Serviceprogram med möjlighet till avläsning av driftdata, 
felkoder och eventuell felsökning direkt på maskinen.

AquaBlock System™
Det finns ingen som vill utsättas för vattenskador. Även minsta 
lilla obemärkta läckage kan ge upphov till stora problem. 
För att säkerställa att du inte drabbas av översvämningar 
i tvättstugan har vi utvecklat Aqua-BlockSystem™ som 
via sensorer utplacerade på 5 olika punkter säkerställer 
en läckagefri tvättmaskin med många års problemfri 
användning.
Barnsäkerhetsfunktion
Alla våra tvättmaskiner kan via servicemenyn ställas in så att 
både manöverpanel och lucka låses under tvättningen.
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg 
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n 8 standardprogram
 n Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 230 V/0-fas/50 Hz/maxeffekt: 3,0 kW

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg 
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n 8 standardprogram
 n Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW
 n Kan inte kopplas om
 n Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anslutning (Grönland/USA 
och till havs)

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt

Tvättmaskin med avloppspump
24 295 Kr

24 895 Kr

WMC64P
Professionell tvättmaskin med avloppspump
SAP-kode: 502182
EAN-kode: 3838942901294

WMC64P Marine
Professionell tvättmaskin med avloppspump
SAP-kode: 436442
EAN-kode: 3838942960970

 2 889 Kr 

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

Sockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 6 kg 

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

från 19 395 Kr

från 16 996 Kr

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang 

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang

(exkl. moms 19 436 Kr)

(exkl. moms 19 916 Kr)

(exkl. moms 2 311 Kr)

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 15 516 Kr)

(exkl. moms 13 597 Kr)
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n Levereras med 8 standardprogram
 n 28 program inkl. tre specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 7,0 kW
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Den höga effekten på 7,0 kW säkerställer snabba program)

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n Programbibliotek med 28 program inkl. 3 specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW
 n Kan inte kopplas om
 n Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anslutning (Grönland/USA 
och till havs)

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
 n CE-märkt 

Tvättmaskin med avloppspump
32 995 Kr

32 395 Kr

WMC84P
Professionell tvättmaskin med avloppspump
SAP-kode: 425867
EAN-kode: 7392417053346

WMC84P Marine
Professionell tvättmaskin med avloppspump
SAP-kode: 425864
EAN-kode: 7392417053315

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

3 139 KrSockel
SAP-kode: 445501
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 8 kg 

från 19 395 Kr

från 16 996 Kr

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang 

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang

(exkl. moms 26 396 Kr)

(exkl. moms 25 916 Kr)

(exkl. moms 2 511 Kr)

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 15 516 Kr)

(exkl. moms 13 597 Kr)

11



Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg tvätt
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n 2 specialprogram för moppar
 n Programbibliotek med 28 program inkl. tre specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,2 kW
 n Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för 
20 % snabbare program)

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 60 liter trumma/6 kg
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n Programbibliotek med 28 program inkl. 2 specialprogram för moppar
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 4,4 KW
 n Snabbare program, upp till 20 % kortare programtid för t.ex. 
mopprogram jämfört med WMC64V

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 
 n CE-märkt 

Tvättmaskin lämplig för moppar
24 895 Kr

25 595 Kr

2 889 Kr 3 259 Kr

WMC64V
Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar
SAP-kode: 502149
EAN-kode: 3838942900969

WMC644V
Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar
SAP-kode: 502240
EAN-kode: 3838942901874

Sockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 6 kg 

Luddlåda
SAP-kode: 200077
Passar till tvättmaskiner  
med ventil

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

från 19 395 Kr

från 16 996 Kr

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang 

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 15 516 Kr)

(exkl. moms 13 597 Kr)

(exkl. moms 19 916 Kr)

(exkl. moms 20 476 Kr)

(exkl. moms 2.607 Kr)(exkl. moms 2 311 Kr)
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Tvättmaskin lämplig för moppar

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg tvätt
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n 2 specialprogram för moppar
 n Programbibliotek med 28 program inkl. specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för 20 % 
snabbare program)

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 80 liter trumma/8 kg 
 n Centrifugering: 1 400 v/min. /530 G
 n ActiveDrum™ säkerställer en skonsam och renare tvätt
 n LCD-display på lokalt språk (12 språk)
 n 28 program inkl. tre specialprogram
 n Antiläcksystem och barnsäkring
 n ECO kall- och varmvattenanslutning – upp till 70 % lägre elförbrukning 
och 20 % kortare programtid

 n Anslutning: 230 V/1 ph/50 Hz/16 A, maxeffekt: 2,2 Kw
 n Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/10A, maxeffekt: 4,4 kW

Märkningar
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883, som är 60 grader i 60 minuter eller 80 grader i 10 minuter. 
Programmet ska installeras av en servicetekniker.

 n ISO 14001 och 9001
 n RKI (Robert Koch Institut) 
 n DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
 n CE-märkt 

33 695 Kr

32 395 Kr

3 259 Kr

WMC84V MOP
Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar
SAP-kode: 415047
EAN-kode: 7392417053339

WMC844V MOP
Professionell tvättmaskin  
särskilt lämplig för moppar
SAP-kode: 425866
EAN-kode: 7392417053292

Luddlåda
SAP-kode: 200077
Passar till tvättmaskiner  
med ventil

3 139 KrSockel
SAP-kode: 445501
Passar till tvättmaskiner  
och torktumlare 8 kg 

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

från 19 395 Kr

från 16 996 Kr

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
4 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang 

Doseringssystem
BrightLogic-dosering med  
2 pumpar inkl. monteringssats  
och doseringsslang

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 15 516 Kr)

(exkl. moms 13 597 Kr)

(exkl. moms 26 956 Kr)

(exkl. moms 25 916 Kr)

(exkl. moms 2 607 Kr)(exkl. moms 2 511 Kr)
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Segmenten tvättmaskiner

Exempel på användning:

Driftsekonomi

Modeller WMC644V* WMC64V* WMC64P
WMC64P 
Marine

WMC84V* WMC84P WMC844V*
WMC84P  
Marine

Drifttid 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Institutioner, förskolor X X

Skolor X X

Kontor X X

Äldreboenden X X

Vårdhem X X

Tandläkare X X

Salonger, skönhetsvård X X X X X X

Catering, bagerier X X

Caféer, barer, bistroer X X

Hyreshus, vandrarhem X X X X X X

Campingplatser, hamnar, 
ungdomsvandrarhem X X X X X X

Bed & breakfast X X X X X X

Familjehotell X X

Gym X X X X X X

Tvättomater,  
militäranläggningar X X X X

Städföretag X X X X

Marint, offshore X X

ECO - kall- och varmvattenanslutning
Alla våra professionella tvättmaskiner är försedda med en extra 
inloppsventil för varmvatten så att de kan anslutas till både kallt 
och varmt vatten. Varmvattenanslutning ger en besparing på 
upp till 70% i elförbrukning och 20% på programtiden.

Extra snabba program
De extra höga effekterna på upp till 7,0 kW säkerställer mycket 
snabba program (WMC84P och WMC84V). 

Sensisave™
Den unika förbrukningssensorn Sensisave™ sparar på vatten, 
energi och tid. Genom att mäta den tvättmängd som fylls i 
maskinen reglerar sensorn tvättprocessen, så att det erhålls 
optimala resultat med minimal förbrukning av vatten, energi och tid.

Tvättstuga i flerfamiljshus:
I regel ska en tvättmaskin och en torktumlare användas per 
20–25 bostäder (beroende på typ av boende, familjer, par eller 
ensamboende).

Maskiner för städföretag:
Beror på vad mopphuvudet/trasor väger, krav på tvättcykler och 
antal tvättar. Det ryms 40 mopphuvuden som väger 200 g i en 
tvättmaskin med kapacitet på 8 kg.

* Modeller med dräneringsventil. Det innebär att modellen inte är utrustad med pump som kan sättas igen med mopprester, hår eller liknande. Det måste finnas ett avlopp nära maskinen 
och ett utloppsrör till avloppet. Obs! Modeller med dräneringsventil kan också användas för många andra segment, men kräver ett avlopp nära maskinen och utloppsrör till avloppet
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Tillbehör för tvätt och tork

2 889 Kr 

2 139 Kr

1 759 Kr

759 Kr

Sockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 6 kg

Staplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

Tvättkorgsvagn
SAP-kode: 171864
Svart

Monteringsbeslag
SAP-kode: 422697
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

3 259 KrLuddlåda
SAP-kode: 200077
Passar till tvättmaskiner med ventil

3 139 KrSockel
SAP-kode: 445501
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 8 kg

(exkl. moms 607 Kr)

(exkl. moms 2 511 Kr)

(exkl. moms 1 407 Kr)

(exkl. moms 2 311 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)

(exkl. moms 2 607  Kr)
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Betalningssystem
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Betalningssystem

Beskrivning
 n Bokningtavla med läsare som är smidig att använda och står emot 
slitage väl. Tavlan är tillverkad av rostfritt stål och den grafiska 
displayen skyddas av säkerhetsglas. För planförsänkt montering.

Specifikationer
 n Rostfritt stål.
 n Robust design som står emot vandaliseringsförsök.
 n För infälld montering.
 n Grafisk display med säkerhetsglas.
 n Integrerad beröringsfri läsare med nyckelhålssymbol.
 n Läsaren, de beröringsfria korten och nycklarna använder mifare-
teknik.

 n Möjligt att boka och starta upp till 16 objekt per tavla, t.ex. 
tvättmaskiner, torktumlare osv.

 n Automatisk avbeställning av outnyttjade tider.
 n Bokningar kan göras upp till ett år i förväg.
 n Hela 48 bokningsbara tvättider per dygn.
 n Möjlighet att ställa in att det bara går att boka en till tid när ens senaste 
tvättid har påbörjats.

 n Inställningarna för tvättider och begränsningar av antalet tvättider 
styrs smidigt via Multiaccess.

 n Avboka en pågående tvättid för att frigöra resterande tid.
 n Bokning och start sker omgående om det finns en ledig tid.
 n Webbadministration.
 n Kommunikationen mellan centralenheten och bokningstavlan är 
krypterad med 32-bitsnycklar.

Boka 2306 Mifare
Betalningssystem med bokningtavla

1 st. Boka 2306 Mifare  

1 st. Styra 3000 

1 st. Styra Komfort 

1 st. AA TMI-A485

Rek. pris totalt inkl. moms.   från 69.838 Kr

Pris exkl. moms 55.871 Kr

1 st. Boka 2306 Mifare  

1 st. Styra 3000 

1 st. Styra Komfort 

1 st. AA TMI-A485

1 st. Standard inst. 

Rek. pris totalt inkl. moms.  från 108.426 Kr

Pris exkl. moms  86.741 Kr

Bokningslösning vid upp till  
4 maskiner:

Bokningslösning vid upp till  
8 maskiner:
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Betalningssystem - kortlösning

Beskrivning
 n C123-2 är utformad så att användarna enkelt och snabbt kan aktivera 
en tjänst och betala via en knappsats och en display. Det kan gälla 
betalning och aktivering av en tvättmaskin eller torktumlare. C123-2 
kan hantera två enheter och accepterar BEAS-chipkort eller BEAS-
card som är knutna till systemet. Möjlighet till integrering med 

Specifikationer
 n Styrning av två enheter
 n Registrering och sammanfattning av förbrukningen
 n Fem olika språk
 n Spärrning av kort
 n Enheterna/uttagen kan ha olika pris, tid och funktion
 n Automatisk övergång till sommar- och vintertid
 n Elektriskt låst lucka

Beskrivning
 n PocketLoader är en enkel lösning för laddning av BEAS-chipkort
 n Kortet sätts in och med få tryck han man gjort kortet klart för bruk
 n PocketLoader kan användas var som helst och är batteridriven

Specifikationer
 n Laddning av BEAS-chipkort
 n Avläsning av saldo
 n Återbetalning till BEAS-chipkort
 n 2 st. omsättningsräknare

C123-2
BEAS  betalningsautomat

Pocketloader-Lite  
Pocketloader

1 st. C123-2 kortautomat       9 199 Kr

2 st. Anslutningssats                 2 999 Kr

1 st. PocketLoader-Lite             7 899 Kr

10 st. Användarkort       449 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms. 20 546 Kr

Pris exkl. moms 16 439 Kr

2 st. C123-2 kortautomat   18 399 Kr

4 st. Anslutningssats     5 999 Kr

1 st. PocketLoader-Lite            7 899 Kr

20 st. Användarkort   899 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms.   33 196 Kr

Pris exkl. moms 26 557 Kr

Kortlösning vid 2 maskiner Kortlösning vid 4 maskiner
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Betalningssystem - myntlösning

Beskrivning
 n Myntautomaten M123-2 är utformad så att användarna enkelt och 
snabbt kan aktivera en tjänst och betala via en knappsats och 
en display. Det kan t.ex. handla om betalning för tvättmaskin och 
torktumlare i en tvättstuga, åtkomst till toaletter, dryckesautomater eller 
solarium osv.

 n Myntautomaten M123-2 kan hantera två enheter, och man kan 
använda olika typer av mynt/polletter. Polletterna finns i flera versioner 
som kan anpassas till olika funktioner. En stor och tydlig display visar 
hur lång tid som är kvar.

 n M123-boxen har en vandaliseringssäker design och är tillverkad av 
svart lackerat stål med aluminiumbeläggning. M123-boxen är enkel 
att montera, och det är lätt för ägaren att tömma den på mynt.

Specifikationer
 n Registrering och sammanfattning av förbrukningen
 n Upp till 15 olika mynt och polletter
 n Fem olika språk
 n Öppnings-/låsningstid
 n Elektriskt låst lucka
 n Automatisk övergång till sommar- och vintertid

M123-2
BEAS  betalningssystem

  1 st. C123-2 myntautomat   9 199 Kr

  2 st. Anslutningssats    2 999 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms          12 198 Kr

Pris exkl. moms 9 758 Kr

2 st. C123-2 myntautomat      18 399 Kr

4 st. Anslutningssats     5 999 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms   24 398 Kr

Pris exkl. moms 19 518 Kr

Myntlösning vid 2 maskiner Myntlösning vid 4 maskiner
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 1 250 Kr 

Betalingsinterface

Beskrivning
 n Passar till tvättmaskiner 

Communications interface
Betalingsinterface

With the integrated communication interface you can connect 
to a time booking system, detergent dosage system and do 
service diagnostics. The interface also has an open protocol 
(MODBUS) allowing your partner to adapt their system to our 
appliance at minimal cost.

Communication interface
Number of cycles and failure codes are continuously logged 
and the log file is easy accessible by service technicians 
during maintenance. To meet any specific demands from our 
professional users the washer is also prepared for an automatic 
dosage system for 6 chemicals.

(exkl. moms 1 000 Kr)
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Tvättmedelsdosering

Beskrivning
 n BrightLogic är ett komplett program av avancerade 
doseringsanläggningar, gjort för exakt och driftsäker dosering av 
flytande tvättmedel till de flesta typer och storlekar av tvättmaskiner. 
Systemet omfattar doseringsanläggningar för 2 till 10 medel i 
maskiner med upp till ca. 100 kg. kapacitet.

 n Till systemet kan det levereras olika tillbehör som till exempel 
användarenhet, manifold och installationsset.

Specifikationer
 n Från 2 till 10 pumpar
 n Upp till 20 program
 n Upplyst display
 n Trådlös PC uppkoppling
 n Ingång för nivåalarm
 n Slangbyte utan användning av verktyg
 n Kemikalietålig kabin

Beskrivning
 n För samtliga tvättar

BrightLogic
Doseringssystem Scan-IN
Enhet med fyra pumpar

F332073 (ASWO)
Reläkit för enkel anslutning till doseringssystemet
(komplett installationskit)

1 st. BrightLogic WL4  13 099 Kr

1 st. Standard installation*    949 Kr

1 st. startavgift 1 119 Kr

1 st. Relay kit 1 749 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms  16 996 Kr

Pris exkl. moms 13 597 Kr

1 st. BrightLogic WL4  13 099 Kr

1 st. Installation standard*  949 Kr

1 st. startavgift 1 199 Kr

1 st. Relay kit 2 399 Kr

1 st. BrightLogic programväljare 1 749 Kr

Rek. pris totalt inkl. moms SEK 19 395 Kr

Pris exkl. moms 15 516 Kr

Dosering 4 produkter till 1 maskin
Dosering 4 produkter  
inkl. programväljare 1 maskin
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Professionella torktumlare
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ASKOs professionella serie av torktumlare är speciellt 
konstruerade för att uppfylla de skärpta produktkrav som många 
professionella branscher har. 

Modellerna har en förstärkt och driftsäker konstruktion, där 
alla huvudkomponenter är funktions- och långtidstestade 
för en livslängd på 15.000 driftstimmar. En användarvänlig 
manöverpanel med tydlig programtext på lokalt språk säkerställer 
en bekväm hantering och energieffektiva lösningar säkerställer 
en god driftsekonomi. De är enkla att installera och underhålla 
och är förberedda för enkel anslutning till boknings- och 
betalningsutrustning.
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God kvalitet Effektiv och skonsam torkning
Robust konstruktion med SKF-kullager
För att öka och säkra livslängden på den filttätning som tätar 
mellan trumman och det yttre höljet vilar trumman i en ASKO 
torktumlare på två extra stödrullar med kullager frånm. Det ökar 
även stabiliteten vid mycket tung tvätt.

Trumma i rostfritt stål
Trumma i högkvalitets syrafast 18/9 rostfritt stål och galvaniserat 
svep säkerställer lång hållbarhet.

Robust enmotorssystem
För att säkerställa att remmen löper korrekt och att belastningen 
av de närliggande komponenter minimeras använder ASKO 
ett enmotorssystem (borstlös induktionsmotor) med kullagrade 
rullar i alla våra torktumlare. Detta sliter mindre i en redan robust 
motor.

Dubbelt luddfilter
Ett effektivt luddfilter förhindrar att ludd ansamlas i trumman eller 
i utloppskanalen och därigenom förlängs livslängden.

Kapacitet
•	 Trumman på TDC112 liter kan fyllas med upp till 6,2 kg  

(förhållande 18:1 - max. fyllning 7 kg enl. EU-normen)
•	 Trumman på TDC145 liter kan fyllas med upp till 8 kg  

(förhållande 18:1 - max. fyllning 11 kg enl. EU-normen)

Butterfly™ Drying
Våra torktumlare roterar trumman i samma riktning hela tiden. 
Unika valkar inne i trumman lyfter plaggen i ättor för att motverka 
att de klumpar sig samman - ingen onödig belastning av motorn 
och inget skrynkel.

SensiDry™
ASKOs unika patenterade system där samspelet mellan 
restfuktsensorerna och temperatursensorn gör torkresultatet 
jämnare och mer pålitligt. SensiDry™ mäter restfuktigheten och 
ser till att plaggen inte övertorkas och att programmet stoppar 
vid den valda torrhetsgraden.

Stort och effektivt luddfilter
Ett stort och effektivt luddfilter ger ökat luftflöde genom 
maskinen och säkerställer en bättre och kortare 
torkningsprocess. ASKOs luddfilter är lätta att rensa eftersom 
det kan lyftas ur och rensas enkelt.

Omkopplingsbar
Vid anslutning till högsta effektsteget på 16 A säkring ökas 
effekten från 2,0 till 3,0 kWh för frånluftstumlare och från 
2,0 till 2,5 kWh för kondenstumlare, vilket minskar torktiden 
för ett normalt program med ca. 25-30%, utan att öka 
energiförbrukningen. (Siffrorna gäller för TDC112).
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Användarvänlighet Skötsel
Bekväm hantering
Våra professionella torktumlare har en användarvänlig styrning 
med LCD-display, som visar programinformation på lokalt språk 
(kan ställas in på 12 olika språk) samt tidsindikationer.

Flexibelt programbibliotek
Styrningen visar de 7 fasta automatikprogrammen och memory-
funktionen memorerar det sist använda programmet i displayen. 
Visning av program kan definieras i servicemenyn, och 
restfuktighet kan ställas in på programnivå.

Automatiskt avlopp
Den fuktiga luften leds genom kondensorn där vattnet 
kondenseras. Härifrån pumpas det upp till vattenbehållaren, 
eller om avloppsslangen är tillkopplad kommer vattnet att 
pumpas ut i avloppet.

Självrensande kondensorfilter
Modellerna med värmepump är utrustade med ett automatiskt 
självrensande kondensorfiltersystem. Det fungerar genom att 
filtret sköljs med vatten från kondensorbehållaren som därefter 
pumpas tillbaka till behållaren.

TouchProof-beläggning på rostfria ytor
En mikroskopiskt tunn och klar beläggning gör ytan mot-
ståndskraftig mot fett från fingrar och många andra fläckar. 

Serviceprogram
Antal cykler och eventuella felkoder registreras löpande i en 
loggfil. Servicetekniker har tillgång till loggfilen via servicemenyn.
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,0 kW
 n Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW (för 
upp till 25 % snabbare torkning)

Märkningar
 n CE-märkt 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 440V 3ph 16A, without 0, 60Hz

Märkningar
 n CE-märkt

Torktumlare med ventil
16 195 Kr

16 795 Kr

2 139 Kr

TDC112V
Professionell torktumlare med ventil 
SAP-kode: 502211
EAN-kode: 3838942901584

TDC112V Marine 
Professionell torktumlare med ventil 
SAP-kode: 436443
EAN-kode: 38389429960208

Staplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

2 889 KrSockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 
6 kg 

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 12 956 Kr)

(exkl. moms 13 436 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)(exkl. moms 2 311 Kr)
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2 139 KrStaplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kgSensorstyrda automatikprogram 
stannar torkningen när tvätten är torr

 n LCD-styrning som visar programinformation på lokalt språk (12 språk)
 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang 
medföljer

 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A eller 16 A, maxeffekt: 2,0 kW
 n Kan kopplas om till: 400 V/3-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 2,5 kW (för 
upp till 25 % snabbare torkning)

Märkningar
 n CE-märkt

Torktumlare med kondens 
17 395 KrTDC112C

Professionell torktumlare med kondens 
SAP-kode: 502212
EAN-kode: 3838942901591

2 889 KrSockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 
6 kg 

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 13 916 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)(exkl. moms 2 311 Kr)
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 112 liter trumma/6,2 kg
 n Värmepumpsteknik: Upp till 60 % lägre elförbrukning
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang 
medföljer

 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 2,0 kW

Märkningar
 n CE-märkt 

Torktumlare med värmepump
21 195 Kr

2 139 Kr 

TDC112HP
Professionell torktumlare med värmepump  
SAP-kode: 502239
EAN-kode: 3838942901867

Staplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

2 889 KrSockel
SAP-kode: 441663
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 
6 kg 

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 16 956 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)(exkl. moms 2 311 Kr)
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg
 n Värmepumpsteknik: Upp till 60 % lägre elförbrukning
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Automatisk bortledning av kondensvatten – kondensavloppsslang 
medföljer

 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 230 V/1-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 1,3 kW

Märkningar
 n CE-märkt 

Torktumlare med värmepump
 27 395 Kr

2 139 Kr 

TDC145HP  
Professionell torktumlare med värmepump   
SAP-kode: 444182
EAN-kode: 3838942563126

Staplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

3 139 KrSockel
SAP-kode: 445501
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 
8 kg

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 21 916 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)(exkl. moms 2 511 Kr)
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Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg 
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Mått i cm HxBxD: 85–88x59,5x74,5
 n Anslutning: 230 V/1-fas/60 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW. 
 n Kan inte kopplas om
 n Förberedd för platser där det behövs 60 Hz-anslutning (Grönland/USA 
och till havs) 

Märkningar
 n CE-märkt 

21 795 Kr

2 139 Kr

TDC145V Marine  
Professionell torktumlare med utsug  
SAP-kode: 441311
EAN-kode: 3838942997914

Staplingssats
SAP-kode: 432234
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 

Specifikationer
 n Front och ovansida i TouchProof™ rostfritt stål
 n Kapacitet: 145 liter trumma/8 kg
 n Sensorstyrda automatikprogram stannar torkningen när tvätten är torr.
 n Användarvänlig LCD-styrning som visar programinformation på lokalt 
språk (12 språk)

 n 7 automatikprogram med möjlighet för anpassning via servicemeny
 n Enkel rengöring och underhåll
 n Vändbar lucka (höger/vänster)
 n Staplingsbeslag för pelarmontering medföljer
 n Anslutning: 400 V/3-fas/50 Hz/10 A, maxeffekt: 5,0 kW
 n Kan kopplas om till: 230 V/1-fas/50 Hz/16 A, maxeffekt: 3,0 kW

Märkningar
 n CE-märkt 

Torktumlare med utsug
21 795 KrTDC145V

Professionell torktumlare med utsug  
SAP-kode: 441310
EAN-kode: 3838942997921

3 139 Kr Sockel
SAP-kode: 445501
Passar till tvättmaskiner och torktumlare 
8 kg

från 6 999 Kr

från 69 838 Kr

BEAS Betalningssystem
BEAS  betalningsautomat för 
 mynt eller kort

Aptus Betalningssystem
Betalningssystem med  
bokningstavla

(exkl. moms 5 599 Kr)

(exkl. moms 55 871 Kr)

(exkl. moms 17 436 Kr)

(exkl. moms 17 436 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)(exkl. moms 2 511 Kr)
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Segmentet torktumlare 

Driftsekonomi Säkerhet

Modeller TDC112HP TDC112C TDC112V TDC145HP TDC145V TDC145V Marine

Drifttid 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Institutioner, förskolor X X X X X

Skolor X X X X X

Kontor X X X X X

Äldreboenden X X X X X

Vårdhem X X X X X

Tandläkare X X X X X

Salonger, skönhetsvård X X X X X

Catering, bagerier X X X X X

Caféer, barer, bistroer X X X X X

Hyreshus, vandrarhem X X X X X

Campingplatser, hamnar,  
ungdomsvandrarhem X X X X X

Bed & breakfast X X X X X

Familjehotell X X X X X

Gym X X X X X

Tvättomater, militäranläggningar X X X X X

Rengöringsföretag X X X X X

Marint, offshore X

Extra snabba program
Den höga effekten på 5,0 kW (TDC145V) ser till att man kan 
spara 40 % på programtiden. Det betyder att maskinen kan 
klara en torkning av 7 kg bomull på endast 48 min (normaltorrt).

Värmepumpteknik
Sparar upp till 60% på elförbrukningen i förhållande till en allmän 
modell.

För professionell användning måste säkerheten vara på topp. 
Alla maskiner är försedda med följande säkerhetsfunktioner:
•	Överhettningssäkring som förhindrar antändning av plagg.
•	 Luckan kan öppnas inifrån.
•	Maskinen startar igen om luckan öppnas under torkningen. 
•	 Lucklås stoppar cyklus vid öppning.
•	 Temperatursensor upprätthåller den inställda temperaturen 

och motverkar svängningar som kan skada tvätten.
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Professionella diskmaskiner
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ASKOs professionella serie av diskmaskiner är speciellt 
konstruerade för att uppfylla de skärpta krav som många 
professionella branscher har. De har en förstärkt och driftsäker 
konstruktion, där alla huvudkomponenter är funktions- och 
långtidstestade för en livslängd på 15.000 driftstimmar. 

Högre effekt och möjlighet för varmvattenanslutning säkerställer 
snabba och effektiva program. Den användarvänliga touch-
kontrollen på luckans ovansida visar tydlig programinformation 
och den praktiska displayen på fronten kan antingen visa 
programtid/resterande tid eller temperaturen i maskinen. 

Modellerna är utrustade med 11 program för olika behov, 
inklusive specialutvecklade hygienprogram som uppfyller 
myndigheternas hygienkrav på att uppnå temperaturer på 85 °C 
grader i diskprocessen. 

Alla modeller är enkla att installera och underhålla och är 
förberedda för enkel anslutning till flytande diskmedelsutrustning.

Det är endast möjligt att ansluta diskmedelsdosering till 
DWC5926W och DWC5936FS.
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God kvalitet Effektiv diskning och torkning

SkötselSäkerhet

Våra professionella diskmaskiner är förberedda för automatisk 
diskmedelsdosering (gäller DWC5926 och DWC5936).

Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Automatisk diskmedelsdosering

Förstklassigt syrafast rostfritt stål
I ASKOs diskmaskiner använder vi högkvalitativt, syrafast, 
omagnetiskt 18.9-stål till alla delar som kommer i kontakt med 
vatten. Höljet är syrafast på upp till 90 grader för att kunna klara 
kombinationen av salt och den höga temperaturen (hållbar och 
läckagesäker).

Våra tvättmaskiner är utvecklade så att de 8 viktigaste 
komponenterna är frånmställda i första klassens stål i stället 
för plast: invändig beklädnad, korgar, spolrör, spolarmar, filter, 
utvändigt stativ, fötter och värmeelement.

Helsvetsad ytterbeklädnad
Genom att svetsa den yttre beklädnaden - i stället för att falsa 
och limma som andra producenter - har vi säkrat maskinen 
bättre mot läckage. Det ger samtidigt en mer robust diskmaskin 
med längre livslängd.

Spolzoner, varav tre PowerZones™
ASKOs spolsystem består av upp till nio mycket effektiva 
spolzoner som säkerställer att all disk blir fullständigt ren. 
Extra effektiva Powerzoner med upp till två power-zoner i 
förbindelse med den nedersta korgen ser till att även de mest 
nersmutsade grytor och pannor blir ordentligt rena. En tredje 
powerzon tar sig an besticken.

AquaLevel™-sensor
AquaLevel™-sensorn ser till att rätt vattenstånd upprätthålls 
under hela diskningen. Kompenserar med längre fyllningstid om 
det är lågt vattentryck. Maskinen startar inte om man har glömt 
att öppna för vattnet. Doserar extra vatten om exempelvis en 
skål vänder sig (och samlar upp vatten från diskningen.)
 
Effektivt torksystem
DWC5926W har Turbo Drying Express™, vilket gör denna 
modell särskilt lämplig för diskning och torkning av skålar och 
serviser i plast eller för t.ex. leksaker.

AquaSafe™ anti-läckagesystem
För att undgå risken för översvämning i köket har vi utvecklat 
AquaSafe™. Det är ett avancerat läckagesystem med kontroll 
på 16 möjliga läckagepunkter, vilket minimerar risken för 
läckage.

Självrensande filter
Elektropolerad grovsil och konstant udluftning och översköljning 
i kombination med det patenterade Super Cleaning-systemet 
håller sil och filter rena och är därigenom självrensande, så 
därmed behöver filtret bara rensas 2-4 gånger per år.

Touch Proof ™
Vår TouchProof™-beläggning på alla
rostfria ytor minskar fettavtryck från fingrar och minskar 
repkänsligheten. Det underlättar även rengöring av ovansidan: 
en fuktig trasa och lite diskmedel klarar jobbet.

Touch-styrning
Platt kontrollpanel utan knappar = lätt att göra ren.

Serviceprogram
Serviceprogram med möjlighet till avläsning av felkoder och 
eventuell felsökning direkt på maskinen.
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Användarvänlighet Driftsekonomi
Touch-styrning
Användarvänlig touch-styrning med överskådlig LCD-
skärm, som visar programval och programtid. Flexibelt 
programbibliotek med upp till 11 program (DWC5926). Memory-
funktion kommer ihåg senast använda program. Indikering för 
salt och sköljmedel i både övre och främre displayen.

Främre display
Flexibel inställning av visning i främre display: Kan visa 
programtid / resttid eller visa den interna disktemperaturen. Kan 
användas för att verifiera att desinfektionskraven upprätthålls.

Desinfektionsprogram
Våra modeller (D5906, D5916XXL och DWC5926) har 
specialutvecklade desinfektionsprogram som uppfyller 
myndigheternas hygienkrav på att uppnå temperaturer på 85 
grader i diskprocessen.

D5906 och D5916XXL
Sani A-programmet som har kall försköljning uppfyller också den 
europeiska desinfektionsstandarden EN15883.
Sani B Quick-programmet tar endast 40 min vid varmvatten-
anslutning.

DWC5926
Sani Quick-program på endast 20 min vid varmvattenanslutning.
Universal Sani på 40 min vid varmvattenanslutning uppfyller 
delvis den europeiska desinfektionsstandarden EN15883, som 
är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde på A600

Lås i luckan
Mekaniskt lås i luckan säkerställer att luckan inte kan öppnas 
av misstag, så att exempelvis desinfektionsprogrammet avbryts 
(perfekt på dagis) Låset sitter på vänster sida av det integrerade 
handtaget.

Låg ljudnivå – 46 dB
Med en ljudnivå på endast 46 dB(A) är våra diskmaskiner 
nästan ljudlösa när de arbetar. Av den anledningen har vi 
installerat en ljudsignal som ljuder när diskmaskinen är klar.

ECO - varmvattenanslutning
Maskinerna levereras med en pexslang som kan anslutas till 
antingen varmt eller kallt vatten.

D5906 och D5916XXL kan anslutas till varmt i stället för till kallt 
vatten. Man ansluter bara den medföljande pex-slangen till 
varmvattnet (i stället för till kallvattnet). Spara el (upp till 42%), 
pengar och tid (upp till 20 min.)

DWC5926 och DWC5936 kan anslutas till både varmt och kallt 
vatten på samma gång. Det skall tillköpas en extra slang och 
installationen är mer omfattande.

Vi rekommenderar att man väljer anslutning till antingen varmt 
eller kallt vatten

Kapacitet och snabbprogram
Jämför man den stora kapaciteten med super quick-
programmet på 15 minuter, så kan D5916XXL klara följande 
antal kuvert per timme:
•	126	tallrikar	per	timme
•	138	standardglas	per	timme
•	300	bestick	per	timme

Extra snabba program
De höga effekterna på 6,0 kW (DWC5926W och DWC5936FS) 
säkerställer mycket snabbare program och ger möjligheten 
att köra ett program på endast 5 minuter. Med två stk 50 x 50 
cm standardkorgar i varje disk ger det en kapacitet på hela 24 
korgar i timmen.

Diskkapacitet  
(D5916XXL)

Antal tallrikar 
per timme

Antal glas  
per timme

Sani B - 45 min 56 61

Snabbprogram - 15 min 126 138
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Specifikationer
 n Färskvattendiskmaskin 
 n 3 korgar
 n SCS – SuperCleaningSystem™
 n 46 dB(A)
 n Antal SprayZones™: 9 st.
 n Kuvert 15
 n LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärdningsindikator 
 n 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
 n Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
 n TurboDrying+
 n Lucklås
 n Justerbar sockel: 30-94/0
 n AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
 n Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning 
 n Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 hz, 10 A, max 2,2 kW 

Märkningar
 n CE-märkt
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde 
på A600

Semiprofessionell diskmaskin 
 18 695 KrDWC5916XXLS stål

Semiprofessionell diskmaskin 
SAP-kode: 478043
EAN-kode: 3838942045837

2 009 Kr 1 629 KrPlan överkorg
SAP-kode: 477373
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

Plan underkorg
SAP-kode: 470774
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

(exkl. moms 14 956 Kr)

(exkl. moms 1 303 Kr)(exkl. moms 1 607 Kr)
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Specifikationer
 n Färskvattendiskmaskin 
 n SCS – SuperCleaningSystem™
 n 48 dB(A)
 n Antal SprayZones™: 7 st.
 n Kuvert 13
 n LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärdningsindikator 
 n 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
 n Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
 n Kondenstorkning 
 n Lucklås
 n Justerbar sockel: 30-94/0
 n AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
 n Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning 
 n Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 hz, 10 A, max 2,2 kW 

Märkningar
 n CE-märkt
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde 
på A600

16 195 KrDWC5906W
Semiprofessionell diskmaskin 
SAP-kode: 478063
EAN-kode: 3838942046391

Specifikationer
 n Färskvattendiskmaskin 
 n SCS – SuperCleaningSystem™
 n 48 dB(A)
 n Antal SprayZones™: 7 st.
 n Kuvert 13
 n LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärdningsindikator 
 n 9 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
 n Snabbaste tvättid 20 min (3–4 gånger per dag)
 n Kondenstorkning 
 n Lucklås
 n Justerbar sockel: 30-94/0
 n AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
 n Möjlighet till kall- eller varmvattenanslutning 
 n Elanslutning: 1N AC, 230 V, 50 hz, 10 A, max 2,2 kW  

Märkningar
 n CE-märkt
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 
värde på A600 

Semiprofessionell diskmaskin 
17 395 KrDWC5906S stål

Semiprofessionell diskmaskin 
SAP-kode: 478084
EAN-kode: 3838942045820

2 009 Kr 1 629 KrPlan överkorg
SAP-kode: 477373
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

Plan underkorg
SAP-kode: 470774
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

(exkl. moms 13 916 Kr)

(exkl. moms 12 956 Kr)

(exkl. moms 1 303 Kr)(exkl. moms 1 607 Kr)
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Specifikationer
 n Färskvattendiskmaskin 
 n SCS – SuperCleaningSystem™
 n 47 dB(A)
 n Antal SprayZones™: 9 st.
 n Kuvert 13
 n LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärdningsindikator 
 n 13 program: t.ex. Sani (program för tandläkare och läkare)
 n Snabbaste tvättid 10 min (10–15 gånger per dag)
 n Lucklås
 n Justerbar sockel: 30-94/0
 n AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
 n Doseringssystem kan anslutas 
 n Möjlighet för kall- och varmvattenanslutning 
 n Elanslutning: 3N AC, 400 V, 50 hz, 3 x 16 A, max 5,8 kW 

Märkningar
 n CE-märkt
 n ASKO uppfyllar delvis den europeiska desinfektions-standarden 
EN15883 som är 85 grader i slutskölj i min. 3 minuter med ett A0 värde 
på A600

Professionell diskmaskin
34 895 Kr

2 009 Kr 1 629 Kr

DWC5926W vit
Professionell diskmaskin  
SAP-kode: 497744
EAN-kode: 3838942062292

Plan överkorg
SAP-kode: 477373
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

Plan underkorg
SAP-kode: 470774
Används på tandkliniker  
och läkarmottagningar

från 2 299 KrTvättmedelsdosering
Doseringsenhet med en pump

(exkl. moms 27 916 Kr)

(exkl. moms 1 303 Kr)(exkl. moms 1 607 Kr)

(exkl. moms 1 839 Kr)
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Specifikationer
 n Färskvattendiskmaskin 
 n 51 dB(A)
 n Antal SprayZones™: 5 st.
 n Kuvert 13
 n LCD-display: Resttid, temperatur, salt-/avhärdningsindikator 
 n 12 program: Möjlighet att utforma tre program på egen hand. 
 n Snabbaste tvättid 5 min (20–30 gånger per dag)
 n Lucklås
 n Justerbar sockel: 30-94/0
 n AquaSafe™ – skyddar mot vattenskador
 n Doseringssystem kan anslutas 
 n Möjlighet för kall- och varmvattenanslutning 
 n Elanslutning: 3N AC, 400 V, 50 hz, 3 x 16 A, max 5,8 kW 
 n Levereras utan backar. Backar kan köpas som tillbehör

Märkningar
 n CE-märkt

43 595 Kr

199 Kr

199 Kr

199 Kr

DWC5936FS fristående/stål    
Professionell diskmaskin 
SAP-kode: 498010
EAN-kode: 3838942068201

Diskkorg
Till glas, muggar och koppar

Diskkorg
Neutral

Diskkorg
Till tallrikar 

från 2 299 KrTvättmedelsdosering
Doseringsenhet med en pump

(exkl. moms 34 876 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)

(exkl. moms 1 839 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)
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Tillbehör

3 759 Kr

2 129 Kr

199 Kr

199 Kr

Diskkorg
Till glas, muggar och koppar

Diskkorg
Till tallrikar 

199 KrDiskkorg
Neutral

Ovansida och sidoplattor - stål
Till diskmaskiner som ska stå fristående
SAP-kode: 441254

Ovansida och sidoplattor - vit
Till diskmaskiner som ska stå fristående
SAP-kode: 441253

(exkl. moms 3 007 Kr)

(exkl. moms 1 703 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)

(exkl. moms 159 Kr)
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1 509 Kr 1 509 Kr

379 Kr

2 009 Kr

879 Kr

1 629 Kr

1 009 Kr

Exklusiv överkorg:
SAP-kode: 489386
Grå
Justerbar höjd
Fällbara tallriksstöd, kopphyllor och glashållare

Exklusiv underkorg
SAP-kode: 489454
Grå
Fällbara tallriksstöd frånmtill och baktill

Bestickkorg
SAP-kode: 445049
Grå
Plats för 4 st i underkorgen

Plan överkorg
SAP-kode: 477373
Grå
Används på tandkliniker och läkarmottagningar 

Insats till backar
SAP-kode: 470773
Grå
Insats särskilt utformad för backar
Passar till plan korg

Plan underkorg
SAP-kode: 470774
Grå
Används på tandkliniker och läkarmottagningar 

Insats för tefat
SAP-kode: 470772
Grå
Insats särskilt utformad för tefat 
Passar till plan korg

(exkl. moms 1 207,Kr) (exkl. moms 1 207 Kr)

(exkl. moms 1 607 Kr) (exkl. moms 1 303 Kr)

(exkl. moms 703 Kr)

(exkl. moms 303 Kr)

(exkl. moms 807 Kr)
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Segmentet diskmaskiner 
Modell DWC5936FS DWC5926W DWC5916XXLS DWC5906W DWC5906S

Lämplig användning/gånger per dag 20–30 3–5 (upp till 15) 3–4 3–4 3–4

Institutioner, förskolor X X X X

Skolor X X X X

Kontor X X X X

Äldreboenden X X X X

Vårdhem X X X X

Hyreshus, vandrarhem X X X X

Campingplatser, hamnar, ungdomsvandrarhem X X X X

Tandläkare X X X X

Caféer X X

Gym X X

Barer, bistroer X

Catering, bagerier X

Bed & breakfast X

Familjehotell X

Små restauranger X

Robust korgsystem
ASKO har ett av de bästa, mest solida och flexibla 
korgsystemen på marknaden. Övre korgen kan dras ut helt 
och löper på kullager och den undre korgen kan dras helt ut på 
luckan som kan tåla upp till 50 kg. Det gör det lätt att fylla och 
tömma den undre korgen.

Stor fyllningshöjd
Modellerna D5906 och DWC5926 (82-87 cm höga) har 54 cm 
invändig höjd för disk. DWC5936 har plats för två 50x50 cm 
korgar och därmed dubbelt så stor kapacitet jämfört med liknande 
modeller på marknaden (50x50 standardkorgar medföljer inte, utan 
skall köpas separat då de inte ingår i vårt sortiment).

XXL kapacitet
I vår D5916XXL-modell med unik mittkorg är det plats för hela 
17 kuvert, vilket är 40% mer än normalt (12 är standard). Det 
betyder, att XXL-modellen rymmer ca. 55 servis-enheter och 
därmed kan man spara disk, el, vatten och pengar. D5916XXL 
(86-91 cm hög) har 58 cm invändig höjd för disk med plats för 
ASKOs unika mittkorg.

Unik mittkorg 
ASKOs unika mittkorg består av 2 separata insatser, som båda 
kan tas ur. Den ena insatsen är utrustad med eget spolsystem 
och fyllningshöjden är upp till 10 cm.

Stor rymlighet

23/19 cm 

31/35 cm 

54 cm 

29 cm 

58 cm 
6/10 cm 

23/19 cm 23/19 cm 

35/39 cm 
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Tvättmedelsdosering

Beskrivning
 n Q10 är den nya prisstarka doseringsenheten från Brightwell 
Dispensers Ltd. Med en enkel peristaltisk pump är Q10 gjort för 
dosering av flytande tvättmedel, sköljmedel eller skumdämpare till 
exempelvis en professionell diskmaskin.

 n Q10 är snabb och enkel att installera. Kräver minimum av underhåll. 
(Enda slitdel är pumpslangen, som kan bytas ut utan att använda 
verktyg).

 n Q10 levereras i fyra versioner, till exempel tidsdosering, 
hastighetsdosering, dosering på grund av någon slags mätning samt 
dosering med fjärrkontroll.

Specifikationer
 n Q10R: Tidsstyrd dosering. (Justerbar).
 n Q10D: Hastighetsstyrd dosering (Justerbar).
 n Q10+: Dosering på grund av mätning. (Temperaturkompenserad 
mätsond).

 n Q10+: Tidsdosering med fjärrkontroll, uträknat för klädtvätt.  
(Fjärrkontroll med tre knappar för dosering). 

Quantura 10 og Quantura 10+
Doseringsenhet med en pump från Scan-IN

1 st. Q10R   2 299 Kr

Rek. pris total inkl. moms.  2 299 Kr

Pris exkl. moms 1 839 Kr

2 st. Q10R 4 299 Kr

Rek. pris total inkl. moms.  4 299 Kr

Pris exkl. moms 3 439 Kr

Dosering tvätmedel 1 maskin
Dosering tvättmedel och sköljmedel  
1 maskin
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Professionella torkskåp
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ASKOs professionella torkskåp passar för torkning av tvätt 
som inte får plats i torktumlaren eller torkas bättre vid en lägre 
temperatur eller ska hängtorkas. 

De är således lämpliga för torkning av overaller, skor och stövlar 
m.m., eller för att hängtorka ömtåliga material som ull och silke, 
eller för torkning av blandade textilier med gummi eller plast, 
etc. som inte tål höga temperaturer, till exempel arbetskläder, 
regnkläder, skidkläder, ridkläder, fiskekläder, MC-kläder m.m. 
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Konstruktion Effektiv torkning
Kapacitet
Torkskåpet har tre rader av infällbara förlängningsstänger för 
upphängning av tvätt - eller en kapacitet motsvarande 16-18 
meter klädstreck eller 3,5 - 4 kg tvätt.

Inredning
Fällbara hängare ger plats till stora jackor och långa byxor. De 
kan dras ut vilket underlättar fyllning och tömning. Vanthållaren 
som sitter i torkskåpets dörr är perfekt för torkning av mössor, 
vantar, halsdukar och liknande.

Snabb torkning
Ett effektivt värmeelement säkerställer snabb torkning. Torkar 
alla slags plagg på under 2 timmar
Avfuktningskapacitet:
•	DC7794HP: 22,0  g/min.
•	DC7784:  21,0  g/min.
•	DC7191:  17,5  g/min.

Torkar allt
Ömtåliga material i siden och ull bör torkas upphängda skjortor, 
byxor, klänningar, underkläder, blandade textilier (t.ex. plast, 
gummi och läder), ridutrustning, jaktutrustning, fiskeutrustning, 
skidutrustning, sportkläder och utrustning etc.
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Driftsekonomi

Säkerhet

Sundare inomhusklimat
Låg energiförbrukning med värmepump 
Modell DC7794HP har mycket låg elförbrukning på ned till 0,3 
kWh per kg tvätt.

Sensorstyrning
Modeller med elektronisk sensorstyrning har automatikprogram 
som stannar när tvätten är torr. Det kan spara upp till 40% / 
1500 kW om året på elräkningen i jämförelse med modeller med 
mekanisk styrning som ställs in via timer och vanligtvis ställs in 
på maxtid (4 timmar).

Överhettningssäkringen förhindrar att för höga temperaturer 
skadar plaggen.

Med ett torkskåp finns inget behov av en torkställning för 
de saker som inte kan torkas i en torktumlare, och så tar det 
mindre plats - ca. 0,36 m2. Torkskåpet ger en hälsosammare 
inomhusmiljö, eftersom det transporterar fukt ut ur rummet, 
och man får ingen fuktighet från kläder som torkar på 
torkställningar i rummet. 
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Specifikationer
 n Torksystem: Värmepump, kondens 
 n Kapacitet: 4 kg 
 n Längd på torklina: 16–18 meter 
 n Styrning: Elektronisk sensor  
 n Display: Programnamn, programtid, resttid, felmeddelanden
 n Display med 5 språk
 n Inkl. skostativ  
 n Program: 2 auto 
 n Energiförbrukning: 0,3 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 90 min 
 n Ljudnivå: 52 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 900 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 945 m3/timme 
 n Vändbar lucka: Ja 
 n Automatiskt avlopp: Ja  

Märkningar
 n CE-märkt

23 095 KrDC7794HPW 
Professionellt torkskåp med värmepump 
SAP-kode: 673881
EAN-kode: 3838782070075

Torkskåp med värmepump

1 129 KrHandskhållare
SAP-kode: 287031
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

879 KrSkostativ
SAP-kode: 350742
Plats för två rader skor

(exkl. moms 18 476 Kr)

(exkl. moms 703 Kr)(exkl. moms 903 Kr)
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Specifikationer
 n Torksystem: Utsug 
 n Kapacitet: 3,5 kg 
 n Längd på torklina: 16 meter 
 n Styrning: Mekanisk timer max 4 timmar 
 n Program: 0 
 n Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 120 min 
 n Ljudnivå: 60 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 1 500 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 180 m3/timme 
 n Vändbar lucka: Ja 

Märkningar
 n CE-märkt

 6 695 KrDC7191W
Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 342498
EAN-kode: 7330095604474

Torkskåp med utsug

1 129 KrHandskhållare
SAP-kode: 287031
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

(exkl. moms 5 356 Kr)

(exkl. moms 903 Kr)
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Specifikationer
 n Torksystem: Utsug 
 n Kapacitet: 3,5 kg 
 n Längd på torklina: 16 meter 
 n Styrning: Elektronisk sensor  
 n Display: Programtid, resttid, felmeddelanden 
 n Program: 6 
 n Energiförbrukning: 0,8 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 105 min 
 n Ljudnivå: 56 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 2 000 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 200 m3/timme 
 n Vändbar lucka: Ja 

Märkningar
 n CE-märkt

Specifikationer
 n Torksystem: Värmepump, kondens 
 n Kapacitet: 4 kg 
 n Längd på torklina: 16–18 meter 
 n Styrning: Elektronisk sensor  
 n Display: Programnamn, programtid, resttid, felmeddelanden
 n Display med 5 språk
 n Inkl. skostativ  
 n Program: 2 auto 
 n Energiförbrukning: 0,3 kWh/kg
 n Genomsnittlig torktid: 90 min 
 n Ljudnivå: 52 dB(A) 
 n Värmeelementets effekt: 900 W
 n Luftgenomströmning i skåpet: 945 m3/timme 
 n Vändbar lucka: Ja 
 n Automatiskt avlopp: Ja 

Märkningar
 n CE-märkt

10 995 Kr

8 695 Kr

DC7784V.S stål 
Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 673879
EAN-kode: 3838782070068

DC7784V.W vit 
Professionellt torkskåp med utsug  
SAP-kode: 673877
EAN-kode: 3838782070051

Torkskåp med utsug

1 129 Kr 879 KrHandskhållare
SAP-kode: 287031
Utrustad med 14 bygelhållare  
i 2 rader (Plats för 3 hållare i torkskåpet)

Skostativ
SAP-kode: 350742
Plats för två rader skor

(exkl. moms 8 796 Kr)

(exkl. moms 6.956 Kr)

(exkl. moms 703 Kr)(exkl. moms 903 Kr)
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Tillbehör  
1 129 Kr

879 Kr

Handskhållare
SAP-kode: 287031
Utrustad med 14 bygelhållare i 2 rader
(Plats för 3 hållare i torkskåpet)

Skostativ
SAP-kode: 350742
Plats för två rader skor

Segmentet torkskåp
Modeller D7794HPW DC7784V.S DC7784V.W DC7191W

Drifttid 15.000 15.000 15.000 15.000

Familjer med barn X X X X

Förskolor X X X X

Institutioner X X X X

Skolor X X X X

Hyreshus, vandrarhem X X X X

Campingplatser X X X X

Hamnar X X X X

Skidstugor X X X X

Jaktstugor X X X X

(exkl. moms 903 Kr)

(exkl. moms 703 Kr)
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