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Städsektorn
Professionell tvättstugeutrustning

Uppdaterad 
med nya 

produkter!



PODAB har mer än 20 års erfarenhet av mopptvättmaskiner och har levererat tusentals maskiner till nöjda kunder över hela landet. 
Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. Investera 
i en tvättmaskin som är speciellt anpassad för att tvätta torrmoppar, städklara moppar, mikrofiberdukar och rondeller. Våra maskiner 
är lätta att använda och har tvättprogram för varje typ av mopp.

Professionell mopptvätt

Minska kostnaderna 
Kostnader för städutrustning utgör bara några få procent av 
ett städföretags totala utgifter, medan kostnader för t ex sjuk-
frånvaro är flerfaldigt större1. Med tvättutrustning från PODAB 
får du arbetsredskap som är perfekt anpassade för fuktiga 
och torra städsystem. Det minskar risken för arbetsskador 
som kan leda till frånvaro och dyr rehabilitering.

Säkrare och enklare städmetoder
De vanligaste besvären hos lokalvårdare är torr och sönder-
sprucken hud. Det beror på att huden utsätts för irriterande 
och allergiframkallande kemikalier eller rengöringsmedel2. 
När städmaterialet tvättas på rätt sätt får mopparna optimal  
fuktighet. Då behövs ingen ytterligare handpåläggning, som 
blötläggning i hink, utan mopparna används direkt efter tvätt. 

Tvättprogram utvecklade för städsektorn
Eftersom varje miljö kräver olika städmetoder har PODABs 
mopptvättmaskiner specialanpassade program. Mopptvätt-
programmen börjar med kalla försköljningar. Det leder till ett 
bättre tvättresultat eftersom lösa partiklar inte bränner fast i 
mopparna vid huvudtvätt. Städmaterialet tvättas på rätt sätt 
och mopparna håller längre.

Klimatsmart
PODABs produkter är utvecklade för att vara skonsamma 
mot både textilierna och miljön. Med doseringsutrustning är 
det omöjligt att överdosera vilket sparar in på både tvätt- och 
impregneringsmedel. Mopptvättmaskinerna har trumkonstruk-
tioner som sliter mindre, urvattnar effektivare och leder till en 
betydligt energisnålare tvätt.
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1 IVL, Svenska Miljöinstitutet; http://www.ivl.se/download/18.343dc99d1
4e8bb0f58b7556/1445517381445/B1802.pdf 
2 AV, Arbetsmiljöverket; https://www.av.se/inomhusmiljo/stadning

"Vi måste ha kvalitetsmaskiner som är effektiva och enkla att använda, då vi tvättar åt hela Hässleholms kommun. 
Vi har samarbetat med PODAB i över 13 år och är mycket nöjda.”

- Camilla Klang & Birgitta Gadd, Textiltvätten i Hässleholm
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Fördelar med PODABs moppsortiment

1. Enklare för användaren
Tvättmaskinerna är mycket enkla att använda. Centrifuger-
ingshastigheten ställs enkelt in och mopparna får exakt den 
fuktighet som krävs. Tvättmaskinerna styr doseringsutrust-
ningen och doserar rätt mängd tvätt- och impregnerings-
medel. Resultatet blir städklara moppar som kan användas 
direkt efter tvätt.

2. Tidsfördröjd start
Samtliga tvättmaskiner levereras med inbyggd timerfunktion 
och du kan själv bestämma när mopparna ska vara färdiga 
att användas. Exempelvis kan du få städklara moppar på 
måndag morgon om du startar maskinen med tidsinställd 
start på fredag eftermiddag.

3. Förhindra stopp i avloppet
Använd PODABs tvättmaskiner så behöver du inte plocka eller 
rensa moppar längre. Tvättprogrammen har flera försköljning-
ar och maskinerna har tillräckligt stora hål i trumman för att 
skölja ur damm, grus och hår. Allt samlas i uppsamlingsränn-
an som är enkel att rensa. 

4. Effektiv tvättprocess
Nya BaseLine- och StreamLine-serien har världens första 
3D-tvättsystem. 3D-trumman med sex unika valkar har en 
mjuk och en hård sida. Textilierna behandlas skonsamt eller 
kraftfullt beroende på valt tvättprogram. Tvätten rör sig i tre 
riktningar för bästa tvättresultat. Från valkarna spolas vatten 
över godset kontinuerligt vilket ger renare tvätt på kortare tid. 

PODAB erbjuder professionella mopptvättmaskiner som är byggda för kontinuerlig drift. Tvättmaskinerna tar bort smuts och 
bakterier på ett effektivt och grundligt sätt. PODABs mopptvättmaskiner är utvecklade för att uppfylla de krav som ställs inom 
städsektorn. Nedan kan du läsa mer om tvättutrustningen.
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5. Mopparna bearbetas varsamt 
Tvättmaskinerna i ProLine HX- och NX-serierna har ett unikt 
kaskadmönster och BaseLine- och StreamLine-serierna har 
ett nytt hålmönster som bearbetar textilier oerhört skonsamt. 
Mopparna fastnar inte oavsett centrifugeringshastighet. Textili-
erna bearbetas mycket effektivt men också varsamt, vilket är 
en optimal kombination. 

6. Energieffektiv trumma 
Tvättmaskinerna är utrustade med en unik trumma, WED 
(Water Efficiency Drum). Trumman ger en mycket låg vatten-
förbrukning som minskar energikostnaderna. Med lägre vatt-
enförbrukning följer också en lägre förbrukning av tvätt- och 
impregneringsmedel, vilket är bra för miljön.  

7. Enkelt att utföra service
Det är lätt att utföra service på mopptvättmaskinerna. Alla 
vitala delar är tillgängliga i framkant. Felsökningar går snabbt 
eftersom alla program kan snabbmatas och eventuella fel vi-
sas med tydliga felkoder. Behöver något justeras snabbmatar 
man enkelt fram programmet till ett tidigare avslut.

8. Smart och enkel hantering
Att ansluta extrautrustning till mopptvättmaskinerna är enkelt 
eftersom alla kopplingar som behövs är lättillgängliga. Pro-
grammen kan anpassas efter varje specifikt behov. Med ett 
USB-minne uppdateras tvättprogrammen i en handvändning 
(gäller ProLine HX- och NX-serierna). 
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BaseLine TM 8060 Mopp StreamLine TM 9070 Mopp

Marknadens bredaste sortiment

BaseLine TM 8060 MOPP är en högcentrifugerande 
tvättmaskin med en trumvolym på 60 liter. Beroende på 
hur hårt smutsade mopparna är kan man tvätta upp till 40 
moppar per tvättomgång. Med sin praktiska storlek pass-
ar den utmärkt för mindre städprojekt. Det är en mopp-
tvättmaskin som passar fuktiga och torra städsystem.

Prisvärd
Baseline TM 8060 MOPP är mycket prisvärd. Det är en pro-
fessionell tvättmaskin med alla mopptvättprogram som krävs 
inom städsektorn. Den låga investeringskostnaden är en av 
alla fördelar med PODABs mest kompakta tvättmaskin. Det 
är också möjligt att pelarmontera en BaseLine torktumlare 
ovanpå tvättmaskinen för att spara plats.

Användarvänliga mopptvättprogram
Tvättmaskinen har specialanpassade mopptvättprogram som 
preparerar moppar på rätt sätt. Den är förberedd för doser-
ingssystem och tvättprogrammen doserar både tvättmedel 
och impregneringsmedel automatiskt. 

Snabb och pålitlig
Tvättmaskinen är mycket snabbare och robustare än en 
hushållsmaskin. Under varje tvättomgång sparas i genom-
snitt en timme, vilket effektiviserar arbetet. Dessutom är den 
driftsäker och byggd för att användas kontinuerligt. 

Automatisk rengöring av maskinen
Eftersom städmaterialet inom städsektorn ofta är hårt 
smutsat samlas efter hand smuts och tvättmedelsrester i 
maskinen. Ett smart rengöringsprogram rengör mopptvätt-
maskinen från både smuts och tvättmedelsrester.  

PRISVÄRD FLEXIBEL

StreamLine TM 9070 MOPP är en högcentrifugerande 
tvättmaskin med en trumvolym på 70 liter. Beroende på 
hur hårt smutsade mopparna är kan man tvätta upp till 
46 stycken moppar per tvättomgång. Med sin gedigna 
konstruktion och kapacitet passar den utmärkt för alla 
städprojekt. Det är en mopptvättmaskin som passar fuk-
tiga och torra städsystem.

Flexibel med stor kapacitet 
StreamLine TM 9070 MOPP är en mångsidig mopptvätt-
maskin med stor kapacitet. Den kräver inget stort utrymme 
utan kan placeras även i mindre utrymmen. Det är den enda 
mopptvättmaskinen i storleksklassen (70 liter) som kan pelar-
monteras med en torktumlare. 

Rejäl konstruktion
Det är en mopptvättmaskin av högsta kvalitet, som tål hög 
belastning. Den har en rejäl konstruktion och är utrustad med 
fyra stötdämpare samt gedigen fjädring. 

Användarvänliga mopptvättprogram
Tvättmaskinen har specialanpassade mopptvättprogram som 
preparerar moppar på rätt sätt. Den är förberedd för doser-
ingssystem och tvättprogrammen doserar både tvättmedel 
och impregneringsmedel automatiskt.

Automatisk rengöring av maskinen
Eftersom städmaterialet inom städsektorn ofta är hårt 
smutsat samlas efter hand smuts och tvättmedelsrester i 
maskinen. Med det smarta rengöringsprogrammet rengör 
mopptvättmaskinen sig själv. 



7PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

ProLine HX 65-280 Mopp ProLine NX 80-280 Mopp

ROBUST DRIFTSÄKER

Robust - i en klass för sig 
Det finns inga professionella mopptvättmaskiner som kan 
mäta sig med dem ur ProLine HX-serien. Tvättmaskinerna 
är kraftfulla och har komponenter i världsklass. Perfekt för 
verksamheter som behöver robusta och driftsäkra tvättma-
skiner.  

Användarvänliga mopptvättmaskiner
De är utrustade med mopptvättprogram som kan specialan-
passas efter specifika behov. Mopptvättmaskinerna har ingen 
gummibälg och en mycket stor lucka, vilket gör det enkelt att 
lasta i och ur tvätten. 

Justerbar centrifugering
Centrifugeringshastigheten är justerbar och mopparna får 
exakt den fuktighet som krävs, vilket ger städklara moppar 
som kan användas direkt efter tvätt. Det bidrar till att höja 
effektiviteten och kvaliteten på städningen. 

Skonsamt för textilier
Tvättmaskinerna i ProLine-serien tvättar skonsammare än 
andra tvättmaskiner på marknaden. Detta tack vare det unika 
kaskadmönstret, CASCADE. Det innebär att mopparna håller 
betydligt längre vilket är optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

ProLine HX-serien består av sju högcentrifugerande tvätt-
maskiner i storlekar från 65 till 280 liter. Maskinerna har 
en kapacitet på mellan 43 och 186 stycken moppar per 
tvättomgång. De är robusta och driftsäkra tvättmaskiner 
som passar både fuktiga och torra städsystem.

Driftsäkerhet 
Mopptvättmaskinerna i ProLine NX-serien är konstruerade 
utan stötdämpare, för att tåla hög belastning. De är normal-
centrifugerande tvättmaskiner som är riktigt driftsäkra och 
prisvärda.  
 
Mopptvättprogram
Maskinerna i ProLine NX-serien är utrustade med mopp-
tvättprogram som kan specialanpassas efter specifika behov. 
Tvättmaskinerna har ingen gummibälg och en mycket stor 
lucka, vilket gör det enkelt att lasta i och ur tvätten. 

Justerbar centrifugering
Mopptvättmaskinerna är anpassade för fuktiga städsystem.  
Centrifugeringshastigheten är justerbar och mopparna får 
exakt den fuktighet som behövs.  

Skonsamt för textilier
Tvättmaskinerna i ProLine-serien tvättar skonsammare än 
alla andra tvättmaskiner på marknaden. Detta tack vare det 
unika kaskadmönstret, CASCADE. Det innebär att mopparna 
håller betydligt längre vilket är optimalt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. 

ProLine NX-serien består av sex normalcentrifugerande 
mopptvättmaskiner i storlekar från 80 till 280 liter. 
Maskinerna har en kapacitet på mellan 51 och 186 
stycken moppar per tvättomgång. Det är möjligt att välja 
centrifugeringshastighet, vilket gör att de passar bäst för 
fuktiga städsystem. 
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Mopptvättprogram BaseLine/StreamLine
Alla BaseLine och StreamLine mopptvättprogram har 
två försköljningar. Programmen används med fördel 
tillsammans med ett automatiskt doseringssystem 
från PODAB.

Välj mellan fyra olika centrifugeringshastigheter 
beroende på vilken fuktighet som krävs. Det finns 
program med enbart impregnering, fuktning och 
automatisk rengöring av tvättmaskinen. Innehåller 
dessutom de 15 tvättprogram som levereras med 
BaseLine och StreamLine i standardutförande.

Mopptvättprogram

Mopptvättprogram ProLine HX/NX
Alla ProLine mopptvättprogram har tre försköljningar. 
Programmen används med fördel tillsammans med 
ett automatiskt doseringssystem från PODAB.

De har stor flexibilitet eftersom tre olika impregner-
ingsmedel kan användas och centrifugeringshastig-
heten är justerbar. Det innebär att programmen kan 
anpassas exakt efter vilken typ av mopp som ska 
tvättas. Maskinerna kan även utrustas med skrädd-
arsydda tvättprogram.

Ett perfekt städresultat kräver rena moppar med rätt restfuktighet. Därför ställs det höga krav på utrustningen och mopp-
tvättprogrammen. PODAB har utvecklat tvättprogram anpassade för städsektorn. Exempelvis kan man enkelt ställa in fukt-
nivån samt vilket tvätt- och impregneringsmedel som ska användas. Nedan finns information om tvättprogrammen.

Program Restfuktighet Pump

1 90° Mopptvätt Justerbar 1 & 2

2 90° Mopptvätt Justerbar 1 & 3

3 90° Mopptvätt Justerbar 1 & 4

4 90° Torrmopp* Justerbar 1

5 60° Mopptvätt Justerbar 1 & 2

6 60° Mopptvätt Justerbar 1 & 3

7 60° Mopptvätt Justerbar 1 & 4

8 60° Torrmopp* Justerbar 1

9 Impregnering Justerbar 2

10 Impregnering Justerbar 3

11 Impregnering Justerbar 4

12 90° Normaltvätt Justerbar 1

13 60° Normaltvätt Justerbar 1

14 40° Normaltvätt Justerbar 1

15 30° Normaltvätt Justerbar 1

Program Pump

1 90° Mopptvätt Fuktnivå 3 1 & 2

2 90° Mopptvätt Fuktnivå 2 1 & 2

3 90° Mopptvätt Fuktnivå 1 1 & 2

4 90° Torrmopp 1

5 60° Mopptvätt Fuktnivå 3 1 & 2

6 60° Mopptvätt Fuktnivå 2 1 & 2

7 60° Mopptvätt Fuktnivå 1 1 & 2

8 60° Torrmopp 1

9 90° Microduk 1

10 60° Microduk 1

11 10° Impregnering Fuktnivå 3 2

12 10° Impregnering Fuktnivå 2 2

13 10° Impregnering Fuktnivå 1 2

14 10° Impregnering -

15 70° Maskinrengöring -

Pump 1 = tvättmedel 
Pump 2-4 = impregneringsmedel 

Pump 1 = tvättmedel 
Pump 2 = impregneringsmedel 

* Tvättprogram för både torrmoppar och microdukarFuktnivå 1 = halvtorr 
Fuktnivå 2 = halvvåt

        Fuktnivå 3 = våt  
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Dunkställ
Väggmonterat dunkställ i rostfritt 
stål, avsett för dunkar med tvätt- 
och sköljmedel. Plats för sex 
stycken 5-litersdunkar eller fyra 
stycken 10-litersdunkar.

Benfundament
Benfundament för bättre ergonomi 
och arbetshöjd. Benfundament 
finns till samtliga maskiner i Base-
Line- och StreamLine-serierna, 
samt till ProLine HX 65-80.

Uppsamlingsränna 
Placeras mellan maskin och 
golvbrunn. Uppsamlingsrännan 
förhindrar grus och ludd från att 
åka ner i avloppet. 

Torktumlare

Pump-o-tronic® 
Pump-o-tronic®  är PODABs 
automatiska doseringssystem 
med upp till fyra pumpar. Utrust-
ad med spolbatteri. Kan även 
installeras till andra maskiner.

Pump-o-matic
Automatiskt doseringssystem 
med två pumpar. Doserings- 
mängden kan enkelt justeras. 
Kan även installeras till andra 
maskiner.

Fundament
Fundament för bättre ergonomi 
och arbetshöjd. Fundamentet 
finns till ProLine HX 105 och 
uppåt och till samtliga maskiner i 
ProLine NX-serien.

Tillbehör
T 

91
53

 K

BaseLine T 8118 K
BaseLine T 8118 K är en energisnål och kompakt kondens-
torktumlare med en trumvolym på 118 liter och en kapacitet 
på 7 kg. Den är enkel att hantera med både manuella och 
automatiska torkprogram. Kan pelarmonteras ovanpå tvätt-
maskin TM 8060 (kräver monteringssats).

StreamLine T 9153 E/K
Enkla och energieffektiva torktumlare med en trumvolym  
på hela 153 liter och en kapacitet  på 8 kg. Välj mellan 
kondens- eller evakueringsutförande. Båda har en gedigen 
konstruktion och är mycket välisolerade, vilket ger en tyst 
och energisnål drift. Kan pelarmonteras ovanpå tvättmaskin 
TM 9060 eller TM 9070 (kräver monteringssats).

ProLine T 201 E
ProLine T 201 E är en prisvärd och robust evakueringstumlare 
med stor kapacitet. Torktumlaren har en trumvolym på 201 
liter och en kapacitet på 10 kg. Den är konstruerad för att tåla 
hög belastning. 

Med hjälp av våra tillbehör blir tvätthanteringen mycket 
enklare och arbetsmiljön betydligt bättre. Vi har tagit fram 
tillbehör som underlättar arbetet. Nedan är ett urval av 
produkter. För mer information om vårt kompletta sorti-
ment och våra tillbehör, besök www.podab.se. 

Städutrustning för torra städprojekt bör tumlas för 
bästa resultat och hållbarhet. I PODABs sortiment hittar 
du torktumlare för alla behov. Nedan finns ett urval av 
torktumlare som passar bra tillsammans med mopptvätt-
maskinerna.
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Teknisk specifikation

Huvuddata BaseLine™
TM 8060 P/V

StreamLine™
TM 9060

StreamLine™
TM 9070

ProLine™
HX 65 Huvuddata ProLine™

HX 80
ProLine™

HX 105
ProLine™

HX 135
ProLine™

HX 180

Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg 7 7 8 7 Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg 9 - - -

Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg - - - - Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg - 10,5 13,5 18

Trumvolym, l 60 60 70 65 Trumvolym, l 77 105 135 180

Max centrifugering, v/min 1500 1600 1600 1165 Max centrifugering, v/min 1165 1075 1075 980

Restfuktighet, % 44 43 45 45 Restfuktighet, %  45 50 50 54

Ljudnivå tvätt/centrifugering db(A) -/63 -/63 -/63 46/59 Ljudnivå db(A) 52/64 52/66 49/65 50/58

Lucköppning, Ø mm 340 340 340 330 Lucköppning, Ø mm 330 410 410 460

BxDxH, mm 595x665x850 630x708x900 630x708x900 710x740x1139 BxDxH, mm 710x790x1139 795x795x1249 795x945x1249 970x970x1434

Säkring,  A 10 10 10 10-16 Säkring,  A 10-16 16-20 20-25 25

Totaleffekt, kW 4,6 4,6 4,6 6,7 Totaleffekt, kW 6,7 9,8 13,1 13,5

Art nr (V)100211/(P)100210 100212 (V)100214/(P)100213 101200 Art nr 101201 101202 101203 101204

Städklara moppar/materiel Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15* 40 40 46 43 Moppar per tvätt, kap. 1:15* 51 70 90 120

Moppar per tvätt, kap. 1:20* 30 30 35 32 Moppar per tvätt, kap. 1:20* 38 52 67 90

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 120 120 140 130 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 154 210 270 360

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 80 80 93 86 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 102 140 180 240

Huvuddata ProLine™
HX 240

ProLine™
HX 280

ProLine™
NX 80

ProLine™
NX 105 Huvuddata ProLine™

NX 135
ProLine™

NX 180
ProLine™

NX 240
ProLine™

NX 280

Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg - - 9 - Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg - - - -

Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg 24 28 - 10,5 Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg 13,5 18 24 28

Trumvolym, l 240 280 77 105 Trumvolym, l 135 180 240 280

Max centrifugering, v/min 980 915 820 760 Max centrifugering, v/min 760 690 690 690

Restfuktighet, % 54 54 58 59 Restfuktighet, % 62 x x x

Ljudnivå db(A) 49/66 48/70 49/53 49/53 Ljudnivå db(A) 45/55 47/60 49/63 47/57

Lucköppning, Ø mm 460 460 330 410 Lucköppning, Ø mm 410 460 460 460

BxDxH, mm 970x1105x1434 970x1185x1434 660x785x1115 750x785x1225 BxDxH, mm 750x900x1225 890x 915x1410 890x 1060x1410 890x1135x1410

Säkring,  A 32 50 10-16 16-20 Säkring,  A 20-25 25 32 40

Totaleffekt, kW 20 23,9 6,5 9,6 Totaleffekt, kW 12,8 12,9 19 23,2

Art nr 101205 101222 101206 101207 Art nr 101208 101209 101218 101223

Städklara moppar/materiel Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15* 160 186 51 70 Moppar per tvätt, kap. 1:15* 90 120 160 186

Moppar per tvätt, kap. 1:20* 120 140 38 52 Moppar per tvätt, kap. 1:20* 67 90 120 140

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 480 560 154 210 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 270 360 480 560

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 320 373 102 140 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 180 240 320 373
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Huvuddata BaseLine™
TM 8060 P/V

StreamLine™
TM 9060

StreamLine™
TM 9070

ProLine™
HX 65 Huvuddata ProLine™

HX 80
ProLine™

HX 105
ProLine™

HX 135
ProLine™

HX 180

Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg 7 7 8 7 Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg 9 - - -

Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg - - - - Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg - 10,5 13,5 18

Trumvolym, l 60 60 70 65 Trumvolym, l 77 105 135 180

Max centrifugering, v/min 1500 1600 1600 1165 Max centrifugering, v/min 1165 1075 1075 980

Restfuktighet, % 44 43 45 45 Restfuktighet, %  45 50 50 54

Ljudnivå tvätt/centrifugering db(A) -/63 -/63 -/63 46/59 Ljudnivå db(A) 52/64 52/66 49/65 50/58

Lucköppning, Ø mm 340 340 340 330 Lucköppning, Ø mm 330 410 410 460

BxDxH, mm 595x665x850 630x708x900 630x708x900 710x740x1139 BxDxH, mm 710x790x1139 795x795x1249 795x945x1249 970x970x1434

Säkring,  A 10 10 10 10-16 Säkring,  A 10-16 16-20 20-25 25

Totaleffekt, kW 4,6 4,6 4,6 6,7 Totaleffekt, kW 6,7 9,8 13,1 13,5

Art nr (V)100211/(P)100210 100212 (V)100214/(P)100213 101200 Art nr 101201 101202 101203 101204

Städklara moppar/materiel Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15* 40 40 46 43 Moppar per tvätt, kap. 1:15* 51 70 90 120

Moppar per tvätt, kap. 1:20* 30 30 35 32 Moppar per tvätt, kap. 1:20* 38 52 67 90

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 120 120 140 130 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 154 210 270 360

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 80 80 93 86 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 102 140 180 240

Huvuddata ProLine™
HX 240

ProLine™
HX 280

ProLine™
NX 80

ProLine™
NX 105 Huvuddata ProLine™

NX 135
ProLine™

NX 180
ProLine™

NX 240
ProLine™

NX 280

Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg - - 9 - Kapacitet normaltvätt, 1:9, kg - - - -

Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg 24 28 - 10,5 Kapacitet normaltvätt, 1:10, kg 13,5 18 24 28

Trumvolym, l 240 280 77 105 Trumvolym, l 135 180 240 280

Max centrifugering, v/min 980 915 820 760 Max centrifugering, v/min 760 690 690 690

Restfuktighet, % 54 54 58 59 Restfuktighet, % 62 x x x

Ljudnivå db(A) 49/66 48/70 49/53 49/53 Ljudnivå db(A) 45/55 47/60 49/63 47/57

Lucköppning, Ø mm 460 460 330 410 Lucköppning, Ø mm 410 460 460 460

BxDxH, mm 970x1105x1434 970x1185x1434 660x785x1115 750x785x1225 BxDxH, mm 750x900x1225 890x 915x1410 890x 1060x1410 890x1135x1410

Säkring,  A 32 50 10-16 16-20 Säkring,  A 20-25 25 32 40

Totaleffekt, kW 20 23,9 6,5 9,6 Totaleffekt, kW 12,8 12,9 19 23,2

Art nr 101205 101222 101206 101207 Art nr 101208 101209 101218 101223

Städklara moppar/materiel Städklara moppar/materiel

Moppar per tvätt, kap. 1:15* 160 186 51 70 Moppar per tvätt, kap. 1:15* 90 120 160 186

Moppar per tvätt, kap. 1:20* 120 140 38 52 Moppar per tvätt, kap. 1:20* 67 90 120 140

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 480 560 154 210 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:10** 270 360 480 560

Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 320 373 102 140 Mikrodukar per tvätt, kap. 1:15** 180 240 320 373

* Beräknas på 100 g moppgarn 
** Beräknas på 50 g mikroduk 

-   Inte tillgänglig  
x Data saknas 

Teckenförklaring
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PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. 
Det är det som gör oss till specialister.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning
PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning 
sedan 1945. Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkom-
petens och engagerad service ska leda till ett bekymmersfritt 
ägande. För att erbjuda det som krävs inom städsektorn arbetar 
vi ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och 
högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta 
sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik kund den 
bästa lösningen. 

Expertis och service
Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och 
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar 
och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar 
utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givet-
vis till hands för stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans
Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. 
PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrust-
ningen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service, 
reservdelar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Ni vet 
exakt vad tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper 
binda kapital och betalar endast för en funktion. En funktion som 
är skattemässigt avdragsgill. 

Lär känna oss på www.podab.se

Vad är PODAB?

AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50, E-post: sales@podab.se, www.podab.se

2018-04-11. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.


