Linha 6000 Máquinas de Lavar Roupa

Máquinas de Lavar Roupa

A definir a lavandaria fácil

Você
diz…
Ajude-me a gerir uma lavandaria
de primeira categoria onde posso
obter os melhores resultados com
esforços e custos reduzidos.
Preciso que a minha equipa
faça mais e com maior rapidez,
pensando num equipamento com
design ergonómico que reduza
o esforço físico e que tenha um
painel intuitivo e simples.
Deem-me um equipamento
robusto para poupar dinheiro
pensando no ciclo de vida das
máquinas, ano após ano.

… Nós ouvimos
Com a linha 6000 poupa dinheiro, antecipa as suas necessidades e supera as suas
expectativas.
A nossa intensa pesquisa e desenvolvimento de produtos de ponta levam a uma linha
ergonómica de máquinas de lavar e secar roupa que garante uma operação sem
esforço e com excelentes poupanças. Nós ligamo-lo à cloud de forma a lhe dar o
controlo remoto sobre as suas operações, a todo o momento.
Junte-se a nós e descubra como o seu negócio pode ser extraordinário.
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A inovação é o fator de grande desempenho
Mais fácil, saudável e seguro
Design ergonómico
certificado com uma
abordagem centrada no ser
humano para uma experiência
única do utilizador.

Soluções em tempo real
Monitorize o estado e
o desempenho do seu
equipamento a partir de
qualquer lugar e tome
decisões para melhorar o seu
negócio.

Poupança constante
Características inovadoras
que poupam dinheiro e
tempo, adotando um estilo de
vida sustentável.

Excelente produtividade
Lave e seque mais roupa
em menos tempo.
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Mais fácil,
saudável
e seguro

A nossa prioridade é criar
soluções desenhadas
precisamente para as
pessoas que as utilizam,
dia após dia.
Resultados excelentes
para o mínimo de esforço:
é tão simples quanto isso.
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O nosso design é
tudo sobre si
Quem lava roupa dia após dia sabe que atos repetitivos como pegar na roupa,
separar e dobrar podem ser pontos de stress que dificultam o trabalho e reduzem a
produtividade. Ao focarmo-nos na interação física e cognitiva entre o utilizador e o
equipamento, tornamos cada um destes movimentos mais confortáveis para uma
experiência completa e sem esforço.

Conforto certificado
O painel do utilizador passou por testes
externos de terceiros e a nova gama é
certificada para padrões internacionais de
ergonomia e design centrado no ser humano.
As nossas máquinas de lavar roupa ganharam
a prestigiada classificação de 4 estrelas para
ergonomia. Isto significa que foram testadas
para garantir que os seus utilizadores sentirão
menos tensão e pressão de modo que possam
eles - e o seu negócio – ter sucesso.

Pioneiros na
usabilidade
As intervenções ergonómicas podem reduzir
em 59% as perturbações musculoesqueléticas
relacionadas com o trabalho com uma
diminuição média de 75% em dias de baixa e
um aumento da produtividade de 25%.

Experiência

4-estrelas
Em conformidade com
princípios ergonómicos
Desenhado consigo em mente
Antropométrico baseado em
evidências e conformidade biomecânica
Risco reduzido de lesões

Estado de Washington
Departamento de Trabalho e Indústrias

Usabilidade baseada em evidências
O culminar de anos de estudos e
conhecimentos profissionais
Design centrado no ser humano
Para tornar o trabalho de lavar
roupa simples e sem stress
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Dosagem automática
ou manual. Qualquer
das formas, ganha
Dosagem manual
nunca foi tão simples
A altura certa
O dispensador está posicionado na
frente e báscula para baixo quando
está aberto para que possa ver
claramente cada compartimento.

Funciona com todos os tipos
de produtos químicos
Adequado para detergente em pó
ou líquido, com um compartimento
específico para lixivia.

Fácil de limpar
Visibilidade clara e os componentes
removíveis tornam a limpeza do
dispensador simples e conveniente.

Poupe tempo
e produtos
químicos
com dosagem
automática

Dispensador de detergente
amigo do utilizador
O dispensador tem 6 compartimentos
codificados por cores que mostram
onde deve colocar o detergente.
Ainda não tem a certeza? Basta seguir
as instruções no painel.

Rápido de instalar com toda a
funcionalidade incorporada
Simplesmente liga a máquina de lavar roupa
a um ou mais doseadores (até 15 tipos de
produtos químicos) com um único cabo.
Detergente, amaciador e outros produtos
químicos serão automaticamente doseados
de acordo com o programa e peso da carga.
A simplicidade está à sua disposição.
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Veja o vídeo
e descubra
mais.

Tornando cada
passo intuitivo e
simples

CLARUSVIBE

O novo controlo ClarusVibe garante uma experiência intuitiva e uma interação
simples proporcionando uma forma inteligente e sem esforço de gerir o processo de
lavagem. Totalmente autoexplicativo, poupa tempo e aumenta a produtividade de
modo a que seja feito comodamente o processo correto, logo pela primeira vez, por
todos os utilizadores. ClarusVibe vem predefinido com todos os programas que precisa
de acordo com os regulamentos e as especificidades do seu negócio.
PROGRAMS
Program’s name number 1

02:30

Programs
Edit
Program’s name number 2

Graphs
02:30

Program’s name number 3

203°F

EDIT

Program’s name number 5

300G

Statistics
203°F
300G

Weighing

Temperature

02:30

203°F

300G

Pre wash

Time

Program’s name number 4

02:30

203°F

300G

Drain

Level

Pumps
Settings
Program’s name number
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Service
02:30

203°FTransfer
300G

Main wash

Action and speed

Program’s name number 6

02:30

203°F

300G

Drain

Program’s name number 7

02:30

203°F

300G

Rinse

Program’s name number 8

02:30

203°F

300G

Blue terry towels

Fire brigade
uniform

Chef coats

Delicate

Light coloured
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/Jeans

Wool

Chemicals
3 4
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Compartments flush

Drain

Cor Full HD 7''
Ecrã tátil

Intuitivo e
Personalizável

Programas totalmente
editáveis

Um painel intuitivo e abrangente dá
aos utilizadores o comando total do
processo, sem precisar de procurar e
percorrer o ecrã.

Mais produtividade com painel fácil
de utilização. Pode definir uma
imagem personalizável para cada
programa selecionado.

Configurar facilmente programas,
desde roupas delicadas, roupas
de trabalho, fardas hospitalares a
brinquedos de plástico.
Pode atualizar a biblioteca a
qualquer altura diretamente no ecrã
sem necessidade de um computador.

STATISTICS

QUICK LANGUAGE

CALIBRATION

i

P1: Detergent 1
Cotton 60°
1.
繁體中文1

 ةيبرعلاDeutsch

English UK

Total working time

2085

Trip working time

670

Total runs

1005

Trip runs

323

Total waiting time
Total load
Español

Français

Italiano

Svenska

Total av. load factor
Total av. load cost

208
6240 Kg
33%
0,97 $

Trip waiting time
Trip load
Trip av. load factor
Trip av. load cost

2.

3.

250 ml

67

250 ml

2060 Kg
30%
0,91 $

Vários idiomas

Estatísticas no ecrã

Dosagem fácil

Compatível com todos os idiomas,
até mesmo idiomas da direita para
a esquerda, como o árabe. Para uso
internacional ou para a sua equipa
multicultural.

Fácil, acesso em tempo real a uma
grande quantidade de informação
que os proprietários precisam para
trabalhar num negócio de sucesso.

Os doseadores são totalmente
controlados por ClarusVibe,
para que possa ter a certeza da
quantidade certa do produto
químico que adiciona na etapa
certa do processo.
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O Poder
da Torre
Se dá valor ao seu espaço temos a solução
certa para si. A máquina de lavar roupa
WH6-6 e o secador TD6-7 têm ambos
características totalmente profissionais
num espaço compacto. Como uma dupla,
as eficiências multiplicam mais a poupança
e a produtividade é imbatível.

Com uma área de ocupação reduzida, as
máquinas encaixam em espaços menores
deixando área disponível para mais
equipamentos, mantendo bons resultados.

Empilhável!
Podem ser empilhados para poupar
espaço. Neste caso, o painel de
controlo do secador é movido para a
parte inferior para que se mantenha
de fácil acesso.

Interface
inteligente

COMPASSPRO

O microprocessador Compass Pro® funciona
através de um grande ecrã onde pode
selecionar qualquer programa e a escolha do
idioma. Os botões e ícones de seleção rápida
são intuitivos para novos programas. Para
temperatura normal/baixa, tecidos delicados e
outras opções.

Delicado
Baixa
temperatura
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Extra Seco
Temperatura
normal

Lãs

Baixo
Baixa
temperatura

Pode lavar e secar
por dia em menos
de 0.4m2!

60kg

Olhe para baixo da
superfície para ver
quanto poupa
Quando se considera o custo de um investimento, a despesa inicial é apenas
a ponta do iceberg. Os custos operacionais acumulam-se, ano após ano e
compõem a maior parte das suas despesas. A longo prazo, as nossas máquinas
de lavar roupa vão custar muito menos e tornam o seu investimento mais
rentável.

15%
O nosso
"iceberg" é
reduzido
Enquanto outras máquinas
de lavar roupa têm custos
de vida elevados, nós
podemos representar
as nossas máquinas em
forma de iceberg reduzido
graças às poupanças que
vai conseguir alcançar
através das características
de redução e engenharia
robusta.

Custo do ciclo
de vida dos concorrentes*
Aqui está uma representação do
que outras marcas custam durante
a vida útil de uma máquina de
lavar roupa.

Investimento Inicial

85%

custos do ciclo de vida
Estes custos compõem a maior
parte das suas despesas
durante a vida útil da sua
máquina de lavar roupa

► Químicos
► Energia
► Água

*Dados disponíveis a pedido.

Da inteligência à Excelência
Experience
the Excellence
Considerando
as necessidades dos nossos clientes, com ideias e sugestões,
criamos soluções inteligentes que tornam a vida profissional dos nossos clientes
professional.electrolux.com
mais fáceis e mais rentáveis.
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Não limpa apenas:
É ecológica e compacta
A Linha 6000 foi desenhada para ter um consumo mais baixo possível de água,
energia e detergente. Com uma Poupança Automática ou Poupança Integrada,
dosagem inteligente e tecnologias de equilíbrio de potência, asseguramos
custos mínimos por carga, enquanto ajudamos a gerir o negócio ambientalmente
sustentável.

Automatic
Savings

Nem uma gota de água
desperdiçada
Poupança automática (Automatic Savings) pesa os lençóis e
ajusta o volume da água para a carga real. Economiza água,
energia e dinheiro, nada mais do que uma carga total.
Sem PA

Integrated
Savings

Intelligent
Dosing

Power
Balance
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Com PA

Evite sobrecargas e
subcargas
Com poupanças integradas (Integrated Savings) medindo e
mostrando a carga em tempo real, pode evitar sobrecargas
e subcargas, para uma produtividade otimizada. Desta forma
maximiza os lucros, obtém excelentes resultados, economiza
água e energia com menos cargas totais e prolonga a vida da
sua máquina de lavar roupa.

Ciclo de vida
mais longo

Dosagem certa de
detergente
Com uma capacidade de dosagem inteligente
(Intelligent Dosing), uma quantidade de detergente
será adicionada automaticamente de acordo com o
peso da carga.

Sem DI

Com DI

Sequência de extração
perfeitamente equilibrada
Potência equilibrada (Power Balance) traduz-se na
monitorização de desequilíbrio em tempo real e no
ajustamento do fator G ao longo da sequência de extração,
para a máxima remoção de água e menor retenção de
humidade para economizar tempo e dinheiro no processo de
secagem.

Máxima centrifugação

Duas opções fáceis
para dosagem automática
A funcionalidade de
dosagem inteligente que
adiciona automaticamente a
quantidade certa de produtos
químicos funciona em conjunto
perfeito com qualquer uma das
nossas opções de doseadores.
JETSAVE e DOSAVE otimizam
o processo para eliminar
desperdícios e apresentam
excelentes resultados.

Parece complicado? De modo
algum. A máquina de lavar
roupa está pronta para ligar
com dois cabos de conexão
rápida: um para a alimentação
elétrica e outro para dados
de sinais de dosagem, sem
necessidade de múltiplos cabos
ou trabalhos de cablagem
difíceis.

opção JETSAVE

A opção JETSAVE utiliza doseadores
alimentados a água que requerem menos
manutenção porque não há peças móveis ou
tubos de aperto para substituir. A dosagem é
fiável e de fácil instalação graças ao coletor
de descarga embutido.

opção DOSAVE

Veja o vídeo
e descubra

Find
mais.out
more
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Excelente
Produtividade

O negócio de lavandaria
consome muito tempo.
Equipamento mais
rápido significa que
pode lidar com mais
quantidade de roupa
num dia: a maneira
mais fácil de fazer o seu
negócio mais produtivo.
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Máquinas de lavar
roupa cuidadosamente
desenhadas para cada
etapa se tornar fácil
Imagine nunca ter de se perguntar quais os botões para selecionar um programa
ou adicionar a quantidade certa de produtos químicos. Carga após carga, poupar
tempo nestas tarefas e desfrutar de uma experiência sem stress, graças aos
aperfeiçoamentos ergonómicos. Fácil de utilizar e tensão reduzida resulta em negócios
mais produtivos em todas as áreas: basta pressionar um botão para obter resultados
consistentes.

Design
Excecional

Fácil de
usar

Processo sem
esforço

Faça mais e melhor
em menos tempo

Melhorias ergonómicas e
um painel intuitivo.

Menos tensão,
escolhas óbvias.

Acerte à primeira vez!

O objetivo de todos os
negócios de sucesso.
13

Soluções
em Tempo
Real

Um mundo de soluções
digitais que simplificam
o seu trabalho e ajudam
o desenvolvimento do
seu negócio. Beneficie
de uma gama de
serviços desenhados
apenas para si.
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O efeito do OnE

Um parceiro diferente. Um mundo de benefícios.
Electrolux Professional OnE é o seu parceiro digital que o vai ajudar a otimizar a
operação da sua lavandaria. OnE irá acompanhá-lo no seu dia a dia, permitindo
tomar sempre a decisão certa. Quer seja proprietário, gerente, colaborador
ou técnico, OnE irá ajudá-lo a obter o melhor desempenho das soluções
Electrolux Professional. Assim, aumentará as receitas e acelera o retorno do seu
investimento.

Melhora a sua vida
profissional
Electrolux Professional OnE dá-lhe controlo
remoto das suas operações. Isso poupa-lhe
tempo para se focar no essencial do seu
negócio.

Maximiza o lucro
Electrolux Professional OnE ajuda-o a reduzir
o consumo ao mínimo e a otimizar a eficiência
do seu negócio. Isto, por sua vez, vai
maximizar os seus lucros.

Impulsiona o seu desempenho
Electrolux Professional OnE dá-lhe a visão para
organizar melhor o seu fluxo de produção e
assim melhorar a produtividade e qualidade dos
resultados, atendendo aos elevados padrões de
qualidade.

Aumenta o tempo de
atividade do seu equipamento
Electrolux Professional OnE ajuda a planear a
manutenção no momento certo para garantir o tempo
máximo de atividade, enquanto reduz os custos de
avarias inesperadas.
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Essentia
Equipado para o servir.
A qualquer hora, em
qualquer lugar
Essentia é o centro do Atendimento de Excelência ao Cliente, um serviço dedicado que
garante uma vantagem competitiva. Fornece-lhe o apoio de que precisa e cuida dos
seus processos com uma confiável rede de serviços personalizados e uma tecnologia
inovadora.
Pode contar com mais de 2.200 parceiros de serviço autorizado, 10.000 técnicos de
assistência em mais de 149 países e mais de 170.000 peças disponíveis para trabalhar.

Rede de assistência
técnica sempre disponível

Acordos de assistência
técnica em que pode confiar

Estamos empenhados em apoiá-lo com uma
rede de assistência técnica única que facilita
a sua vida profissional.

Pode escolher um serviço flexível feito à medida
de acordo com as suas necessidades de negócio
oferecendo uma variedade de serviços de
manutenção e suporte.

Mantenha o seu
equipamento sempre a
funcionar
Realizar uma manutenção correta
de acordo com os manuais e
recomendações Electrolux Professional
é essencial para evitar problemas
inesperados. O atendimento ao cliente
Electrolux Professional oferece uma série
de pacotes personalizados.
Para mais informações contacte o seu
Parceiro de Assistência Autorizado.

Veja o vídeo
e descubra
mais!
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Acessórios &
Consumíveis:
Agregar valor ao seu
negócio
Simplifique o seu trabalho e cuide do seu equipamento com os
acessórios e consumíveis originais. Os acessórios e consumíveis
são testados por peritos da Electrolux Professional e enviados
rapidamente para assegurar o melhor da sua classe, rentabilidade
e segurança do utilizador.

Mantenha a sua roupa
em movimento!
Uma vasta gama de acessórios permite eficiência e melhor
ergonomia
► Os carros e cestos certos facilitam o manuseamento da roupa e
ajudam a prevenir lesões por esforço repetitivo.
► Carros de roupa ergonómicos e cestos adequados para 		
lavandarias comerciais, hospitais, lares, hotéis, spas, etc. O seu 		
design garante que o carro se aproxime do equipamento para que
a roupa não caia ao chão.
► Os carros podem ser usados para o armazenamento e transporte
interno de artigos leves, como camisas e outras peças de vestuário,
roupa de cama e cobertores.

Código

Descrição

Código/Modelo

0W1XFY

Trolley com tecido RV-74 - 200 lt.

0W1XFY 432730556

0W1Y2F

Trolley Aço Inoxidável BV-220 / BV-131lt.

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C

Carro de Transporte HV-52

0W1Y2C 432730558

Veja o vídeo
e descubra
mais.
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lagoon®
Advanced Care
rápido, fácil e ecológico
lagoon® Advance Care nas versões da Linha 6000 combina todas as inovações da
nova gama com a máxima atenção à qualidade e desempenho de limpeza têxtil,
típica do wet cleaning tradicional Electrolux Professional. As novas funcionalidades
vão tornar as operações de limpeza da roupa mais rentáveis e fáceis de executar. O
selo de garantia Woolmark Company certifica que as roupas dos seus clientes vão ter o
melhor serviço disponível do mercado.

Extrema flexibilidade,
maior fator de carga por
ciclo, menor consumo de
detergente, incomparável
no conhecimento do
manuseamento de tecidos
delicados e vestuário.
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Linha 6000
Máquinas de
lavar Roupa
WH6-7

WH6-8

WH6-11

65

75

105

Capacidade Roupa Seca (kg/lb)

7/15

8/18

11/25

Força-G

450

450

450

Largura (mm-in)

720 - 28 3/8"

720 - 28 3/8"

830 - 32 11/16"

Profundidade (mm-in)

721 - 28 3/8"

721 - 28 3/8"

757 - 29 13/16"

1132 - 44 9/16"

1132 - 44 9/16"

1212 - 47 11/16"

Número de bombas de detergente

15

15

15

Detergente carregamento frontal

-

-

-

-

-

-

Volume de Tambor (l)

Altura (mm-in)
Elétrica/a vapor /sem aquecimento

ClarusVibe
Poupança Automática
Dosagem Inteligente
Potência Equilibrada
Poupança Integrada
lagoon® Advanced Care

WH6-14

WH6-20

WH6-27

WH6-33

130

180

240

300

14/30

20/45

27/60

33/75

450

450

450

450

Largura (mm-in)

910 - 35 13/16"

970 - 38 3/16"

1020 - 40 3/16"

1020 - 40 3/16"

Profundidade (mm-in)

821 - 32 5/16"

947 - 37 5/16"

990 - 39"

1134 - 44 5/8"

Altura (mm-in)

1340 - 52 3/4"

1426 - 56 1/8"

1462 - 57 9/16"

1462 - 57 9/16"

15

15

15

15

Volume de Tambor (l)
Capacidade Roupa Seca (kg/lb)
Força-G

Elétrica/a vapor /sem aquecimento
Número de bombas de detergente
Detergente carregamento frontal
ClarusVibe
Poupança Automática
Dosagem Inteligente
Potência Equilibrada
Poupança Integrada
lagoon® Advanced Care

-

STANDARD

OPCIONAL

— NÃO DISPONÍVEL
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A Excelência é central em tudo o que fazemos.
Ao
anteciparthe
as necessidades
Experience
Excellence dos nossos clientes,
buscamos
a Excelência com o nosso pessoal, na
professional.electrolux.com
inovação, em soluções e serviços. Ser o OnE facilita a
vida profissional dos nossos clientes, tornando-a mais
rentável - e verdadeiramente sustentável todos os dias.

Passe pela capa para ver a Linha 6000 em
realidade aumentada

Siga-nos

Excelência
com o meio ambiente em mente
Todas as nossas fábricas têm certificação ISO14001.
Todas as nossas soluções são desenhadas para baixos
consumos de água, energia, detergentes e emissões
nocivas.
 os últimos anos, mais de 70% das características dos
N
nossos produtos têm sido atualizadas de acordo com as
necessidades ambientais.
A nossa tecnologia é compatível com a diretiva
RoHS e o regulamento REACH e é mais de
95% reciclável.
Os nossos produtos têm o padrão de 100% de 		
qualidade, sendo testados pelos mais reconhecidos
especialistas.

A Companhia reserva o direito de alterar especificações técnicas sem aviso prévio. Imagens não contratuais.

professional.electrolux.com

