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 ProLine TMX & TX
Kraftpaket i premiumklass



Imponerande 
kraftpaket med 
gedigen design
Vi bestämde oss för att det var dags 
för en helt ny produktserie. Tvätt-
maskinerna och torktumlarna skulle 
tillhöra vårt premiumsegment och 
hålla högsta standard och kvalitet. 

Det tog 4 år av grundliga analyser, 
kundstudier, upprepade datorsimul-
eringar och omsorgsfulla tester. Det 
har lett fram till vår nya, unika TMX- 
och TX-serie. 

De nyheter vi visar idag har vad 
som krävs för att tåla hög belast-
ning i hela 20 år! Nu är våra kraft-
paket äntligen redo för användning.

ProLine TMX-serien
Tvättmaskiner

ProLine TX-serien
Torktumlare



Torktumlare av högsta kvalitet

Exklusiv design för alla
Även de mest kräsna användarna kommer att uppskatta nyhet-
erna i nya ProLine TMX-serien. Den stilrena designen och de väl 
genomtänkta finesserna förbättrar trivseln i den gemensamma 
tvättstugan. Användarvänliga funktioner har varit i fokus och det 
märks. Allt är lättillgängligt och enkelt att förstå. Följ hela tvättpro-
cessen på den tydliga displayen. Öppna luckan utan att använda 
handkraft. Riktigt ren tvätt är bara några knapptryckningar bort. 
Det finns tvättprogram för alla behov, oavsett om det ska gå 
snabbt eller vara extra skonsamt.

Kraftpaket med många finesser
Alla led i utvecklingen, från design till montering, kännetecknas 
av noggrannhet, precision och kvalitet. Finesser som det elek-
triska lucklåset, tvättmedelsfacket och de speciellt framtagna 
gångjärnen är viktiga delar. Tjockare plåt, extra stötdämpare och 
kraftigare fjädrar ger en stabil och kraftfull konstruktion. Även av-
loppsventilens unika placering säkerställer en pålitlig drift. Högsta 
kvalitet ska genomsyra hela produkten för att den ska få ingå i 
vårt premiumsortiment.

ProLine TMX är en professionell serie av tvättmaskiner i världsklass. De är våra mest pålitliga och kraftfulla maskiner med 
en stark konstruktion som gör dem extremt hållbara. De är utvecklade och rigoröst testade för säker drift i hela 20 år! Den 
eleganta designen gör produkterna lättplacerade vilket innebär att de passar perfekt in i den gemensamma tvättstugan.

Innovativ torkning 
De nya torktumlarna har ett dubbelt luftflöde, både från botten
av trumman och genom själva trumhöljet. Det effektiviserar tork-
processen och torkar textilierna extra skonsamt. Hela 30% av 
luften som sugs in i torktumlaren från rummet förvärms tack vare 
ett optimerat återvinningssystem för spillvärme. Den reglerbara 
motorhastigheten med reversering hindrar tvätten från att sno sig 
vilket gör torkprocessen snabb och effektiv. Med avancerad fukt- 
och temperaturavkänning övervakas varje steg av torkprocessen 
och tumlarna slår av vid önskad torrhetsnivå.

Ingenjörskonst med unika fördelar
De väl genomtänkta finesserna underlättar för användaren. Med 
en stor lucka är det lätt att lasta i och ur tvätt. Hela torkprocess-
en kan följas på den tydliga displayen med intuitivt gränssnitt. 
Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda som dras ut 
och rengörs smidigt. En extra finess är att torktumlarna inte kan 
startas utan att filtret är på plats och att användaren får en tydlig 
instruktion om åtgärd. 

Nya ProLine TX är en professionell serie av slitstarka torktumlare som passar i krävande miljöer. De torkar stora mängder 
tvätt snabbt och kostnadseffektivt. Våra nya kraftpaket är utvecklade och testade för 20 års kontinuerlig drift. Den kraftfulla 
konstruktionen med sin avancerade teknik har innovativa komponenter skapade av schweizisk ingenjörskonst. 

Smart skydd under öppningen hindrar små plagg från att trilla mellan luckan 
och frontplåten vid urlastning.

Luddfiltret är ergonomiskt placerat i en luddfilterlåda som dras ut och rengörs 
på ett smidigt sätt. 

Tvättmaskiner i premiumklass



Huvuddata ProLine TX 200 E ProLine TX 325 E

Artikelnummer 100100 100101

Trumvolym, l 200 325

Kapacitet, 1:18, kg 11 18

Mått, BxDxH, mm 790x898x1350 790x1198x1350

Vikt, kg 196 233

Lucköppning, Ø mm 580 580

Ljudtrycksnivå, max dB(A) 60 60

Förbrukningsdata normal temperatur

Energiförbrukning, kWh 6,3* 10

Torrvikt bomullslast, kg 11 18

Torktid, min 32* 34

Anslutningar 

Fas/spänning/frekvens 3~N/400V/50Hz 3~N/400V/50Hz

Effekt, standard/förhöjd, kW 6,5/15 21,2/-

Säkring, standard/förhöjd, A 10/25 32/-

Evakueringsanslutning, Ø mm 160 200

Evakuerad luft, m3/h 240 840

Vattenanslutning, Ø tum - -

* Gäller modell med förhöjd värmeeffekt (tillval)

Huvuddata ProLine TMX 65 ProLine TMX 80 ProLine TMX 100 ProLine TMX 130

Artikelnummer 100300 100301 100302 100303

Trumvolym, l 65 80 100 130

Kapacitet, 1:9 kg 7 9 11 14

Mått, BxDxH, mm 696x820x1211 696x820x1211 696x915x1211 790x935x1354

Vikt, kg 200 210 220 350

Lucköppning, Ø mm 355 355 355 450

Max centrifugering, v/min 1200 1200 1200 1100

Ljudtrycksnivå, max dB(A) 70 70 70 70

Förbruk. data normaltvätt 60° kallvattenansluten

Torrvikt bomullslast, kg 7 9 11 14

Tvättid, min 52* 54* 57 55*

Vattenförbrukning, l 57 67 91 112

Energiförbrukning, kWh 1,1* 1,5* 1,7 2,4*

Restfuktighet, % 46 46 46 48

Elanslutning 

Fas/spänning/frekvens 3~N/400V/50Hz 3~N/400V/50Hz 3~/400V/50Hz 3~/400V/50Hz

Effekt, standard/förhöjd, kW 6,6/9,4 6,6/9,4 9,4/- 9,4/14,9

Säkring, standard/förhöjd, A 10/16 10/16 16/- 16/25

* Gäller modell med förhöjd värmeeffekt (tillval)
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2022-04-07. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

TMX och TX 
imponerar på 

den mest kräsne 
användaren

De nya tvättmaskinerna och  
torktumlarna är unika kraftpaket med 

en hållbarhet som slår det mesta. 

Den schweiziska ingenjörskonsten har 
gjort sitt avtryck i den gemensamma 
tvättstugan. Allt är minutiöst uttänkt 

och testat in i minsta detalj. Resultatet 
är premiumprodukter som är kraftfulla, 

driftsäkra och estetiskt utformade 
med användarvänlighet i fokus. 

Nya ProLine är ett produktsortiment 
med extra allt. 


