Acessórios para lavandaria
O complemento perfeito para todas
as máquinas de lavandaria Miele

Acessórios:
carros para cestos, cestos para roupa seca, cestos para
roupa molhada

Carro para cestos FG 40
• Carro galvanizado, esmaltado
• Azul petróleo
• 4 rodas orientáveis
• Altura 29,2 cm
• Largura 36/Comprimento 55 cm

Carro para cestos FG 85
• Como o FG 40
• Largura 41/Comprimento 65 cm

Pega HG
• Para carro de transporte de
cestos FG 40/FG 85
• Esmaltado, azul petróleo
• Fixação rápida e simples
ao carro, através de quatro
parafusos.
Este sistema facilita o
manuseamento.
A figura mostra uma combinação
de carro para cestos FG 85 com
pega HG

Cesto para roupa WW 40
• Cesto robusto em material
sintético
• 2 pegas no bordo superior
• Capacidade: 45 l
• Vermelho
• Altura 28,5 cm, incluindo as
pegas
• Largura 43/Comprimento 61 cm
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Cesto para roupa WW 85
• Como o WW 40
• Capacidade: 85 l
• Altura 34,5 cm, incluindo as
pegas
• Largura 54/Comprimento 80 cm

Cesto para roupa WK 40
• Cesto robusto em material
sintético
• 2 pegas no bordo superior
• Capacidade: 45 l
• Vermelho
• Altura 28,5 cm, incluindo as
pegas
• Largura 43/Comprimento 61 cm

Cesto para roupa WK 85
• Como o WK 40
• Capacidade: 85 l
• Altura 34,5 cm, incluindo as
pegas
• Largura 54/Comprimento 80 cm

Acessórios:
carros de transporte

Cesto de transporte TK
• Cesto em alumínio adaptável ao
carro para cestos de transporte
TKF, num modelo perfurado,
direito e empilhável. Pegas
laterais ergonómicas, Barras de
protecção em madeira na base
do cesto.
• Capacidade: 82 l
• Altura 28,8/Largura 45,6/
Comprimento 72,3 cm

Carro para cesto TKF
• Para cesto de transporte TK
• Alumínio
• 2 rodas fixas e 2 orientáveis
• Altura 45/Largura 47,5/
Comprimento 73 cm

Carro de transporte TW 02
• Carro com tubos de aço, lacado
em azul petróleo, com 2 rodas
fixas e 2 rodas orientáveis,
dispostas de modo a permitir
a rotação do carro sem sair do
mesmo sítio
• Carga útil: até 400 kg
• Altura 90/Largura 59/
Comprimento 105 cm

Carro-cesto de transporte KTW
• Arame de aço robusto, lacado,
em azul petróleo, sobre estrutura
móvel elevada com 4 rodas
orientáveis
• Altura 75/Largura 58/
Comprimento 77 cm

Carro de fundo com molas FBW
• Carro em alumínio com fundo
regulável em altura, que mantém
a carga sempre a uma altura
acessível. Bordo superior
reforçado por perfil de metal leve,
acolchoado em material sintético
• Capacidade: 380 l
• Carga útil: até 70 kg
• 2 rodas fixas e 2 rodas
orientáveis, Ø 125 mm
• Rodas orientáveis com travão
• Altura 86/Largura 69,5/
Comprimento 111,5 cm

Carro de transporte TW 01
• Carro de alumínio com perfil
robusto no bordo e fundo,
reforço das paredes laterais por
nervuras e cantos circundantes
• Capacidade: 223 l
• 2 rodas fixas e 2 rodas
orientáveis, Ø 100 mm
• Rodas orientáveis com travão
• Altura 74/Largura 59/
Comprimento 74 cm

Carro de transporte TW 03
• Carro de transporte com caixa
soldada em metal leve
• Fundo com orifício de drenagem
selável
• Capacidade: 280 l/Carga útil:
250 kg
• 2 rodas fixas e 2 rodas
orientáveis, Ø 125 mm
• Dimensões internas:
Comprimento 100/Largura 70/
Altura 40 cm
• Dimensões externas:
Comprimento 104/Largura 74/
Altura 74 cm

Carro com saco de lona SW
• Armação tubular articulável com
4 rodas orientáveis
• Saco de material sintético
resistente, amovível
• Armação lacada em azul petróleo
• Altura 85/Largura 80/
Comprimento 70 cm
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Acessórios: estantes móveis, estantes modulares em aço,
mesas de passar a ferro, mesa com rolo de papel, mesa
com prateleiras extra

Estante móvel RW 01
• Modelo: 3 prateleiras com
inclinação para trás, rodas com
revestimento de borracha e
rolamentos duplos de esferas
• Rodas: Ø 75 mm
• Armação lacada em azul petróleo
• Altura 175/Largura 80/
Comprimento 42,2 cm

Mesa especial para passar a
ferro SBT
• Estrutura em tubos de aço,
fixação ao chão com placa
especial resistente à água e calor
• 2 varões laterais
• Armação lacada em azul petróleo
• Altura 80/Largura 150/
Profundidade 32 cm
Pano de passar a ferro para SBT
• Pano de moletão e algodão com
tira de borracha e cordão de
fixação

Estante móvel RW 02
• Estrutura em tubos de aço com
4 prateleiras revestidas com
material sintético
• 4 rodas orientáveis (Ø 75 mm)
• 7 suportes longitudinais na parte
de trás impedem a queda da
roupa
• Armação lacada em azul petróleo
• 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis
• Altura 160/Largura 120/
Comprimento 50 cm

Estante em aço
– elemento base STG
– elemento suplementar STA
• Estrutura em metal galvanizada a
quente, constituída por elementos
base e suplementares. Os
diferentes elementos podem ser
montados e desmontados de uma
forma rápida e simples

Mesa especial para passar a
ferro BT 4
• Estrutura em tubos de aço com
placa especial resistente à água
e ao calor
• Tampo extensível para trás
• Duas gavetas
• Suporte para ferro de engomar
• Recipiente para esponjas
• Armação lacada em azul petróleo
• Altura 80/Largura 140/
Profundidade 67,5 cm

Mesa com rolo de papel PT
• Estrutura em tubos de aço com
placa especial revestida a material
sintético
• Tampo extensível para trás
• Duas gavetas
• Dispositivo de corte do papel para
rolo de até 75 cm de largura
• Suporte para rebobinador de fita
autocolante
• Recipiente para esponjas
• Armação lacada em azul petróleo
• Altura 80/Largura 140/
Profundidade 67,5 cm

Pano de passar a ferro para BT 4
• Pano de moletão e algodão com
tira de borracha e cordão de
fixação
A figura mostra a mesa especial
para passar a ferro BT 4 com pano
de passar a ferro
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• Possibilidade de ampliar a
estante em qualquer altura.
Cada elemento pode suportar
6 prateleiras
• STG: Altura 185/Largura 97/
Profundidade 50 cm
STA: Altura 185/Largura 91/
Profundidade 50 cm
A figura mostra 1 elemento base +
2 elementos suplementares

Mesa com prateleiras extra ABR
• 3 prateleiras em armação lacada
em azul petróleo
• Adequado para montagem na
mesa de passar a ferro BT 4
• Prateleiras revestidas e
impermeabilizadas
A figura mostra a mesa de passar
a ferro especial BT 4 com pano
de passar a ferro e a mesa com
prateleiras extra ABR

Acessórios:
cavalete, mesa de apoio à calandra, suportes especiais,
porta-camisas, reservatório para sabão

Cavalete MB 01/02/03
• Armação em tubo de aço
com barra de madeira natural,
revestimento em material
sintético com 4 rodas orientáveis
(Ø 50 mm)
• Armação lacada em azul petróleo
• MB 01
Altura 100/Largura 100 cm
• MB 02
Altura 120/Largura 120 cm
• MB 03
Altura 140/Largura 140 cm

Mesa de apoio à calandra
• Estrutura robusta de tubos de
aço com painel de fibras de
madeira revestido a material
sintético (cinzento linho/branco)
• Armação lacada em azul petróleo
MT 1 fixa
MTR 1 (F) móvel/com fixação
• Altura 80/Largura 150/
Profundidade 63 cm
MT 2 com fixação
MTR 2 (F) móvel/com fixação
• Altura 80/Largura 200/
Profundidade 63 cm

Porta-vestuário KS
• Varões extensíveis lateralmente
• Armação lacada em azul
petróleo, varões em aço inox
• 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
• Altura 180/Comprimento 180 cm

Porta-vestuário GS
• Este porta-vestuário permite
transportar facilmente camisas,
blusas, etc., penduradas em
cabides. Estrutura em aço
desmontável
• Armação lacada em azul
petróleo, varões em aço inox
• 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
• Varão superior: aço inox
• Altura 160/Comprimento 155 cm

A figura mostra o MB 03
A figura mostra a MTR 2 (F)

Porta-camisas HS
• Armação especial para camisas
• Tubo em aço com pés em cruz
• 4 rodas orientáveis (Ø 50 mm)
• Parte superior com 4 suportes
inclinados, cada um com
5 ganchos especiais de regulação gradual; cada gancho pode
ser facilmente dobrado para
baixo
• Lacado em azul petróleo
• Altura 176 cm

Reservatório para detergentes
SE 01
• Para guardar detergentes e
produto de lavagem e
desinfecção em pó, estrutura
angular em chapa de aço
galvanizada a fogo, com 4
compartimentos individuais,
capacidade individual: 90 l
• Altura 105/Largura 120/
Comprimento 54 cm

A figura mostra o reservatório
aberto SE 01
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Acessórios:
mealheiros para moedas e fichas, sistema de caixa e
contabilização de cartões

Mealheiro C 4060
• Verificador mecânico de fichas
(2/8/9)
• Funcionamento por impulso
• Altura 258, Largura 175,
Profundidade 155 mm

Mealheiro C 4065
• Verificador mecânico de moedas
de 0,50 €
• Funcionamento por impulso ou
por controlo de tempo
• Altura 258, Largura 175,
Profundidade 155 mm

Mealheiro C 4070
• Verificador electrónico
de moedas de euro
(2/1/0,50/0,20/0,10) e fichas
(2/8/9)
• Funcionamento por impulso ou
por controlo de tempo
• Altura 258, Largura 175,
Profundidade 155 mm

Consola de parede WKS 4101
• Para mealheiro C 4060, C 4065
e C 4070
A figura mostra o WKS 4101 com
C 4060

Dependendo do modo de funcionamento do mealheiro ou do tipo de aparelho ligado, pode ser necessário montar um adaptador BSK/MTS de acordo com
a tabela abaixo:
Máquina de lavandaria

WS 5405/WS 5406
WS 5425/5426/5427 até à máquina nº. 32881072
WS 5435/WS 5436/WS 5446
PW 5065/PW 6055/PW 6065
WS 5073/W 6073
WS 5080/WS 5100/WS 5140
WS 5101/WS 5141
PW 6101/PW 6131
PW 6161/PW 6201
T 5212/T 5213
T 5205 C/T 5206/T 5207
PT 5135 C/PT 5136/PT 7135 C/PT 7136
T 6185
T 5200/T 5250
T 6200/T 6250
T 6251/T 6351/T 6551/T 6751
PT 7251
PT 7331
HM 21-140 fabricado até 09/2000
HM 21-140 fabricado a partir de 10/2000
HM 5311
HM 5316/HM 5314
• = não é necessário
- = tecnicamente, não permite ligação

Nº do adaptador
Controlo programado Controlo de tempo

BSK

C 4065/4070

C 4060/C 4065/C 4070
•
•
•
•
•
02
03
10/11
11/12
•
•
•
01
•
•
04
13
14
•
•
•
•

5
5
•
•
•
1
10
•
•
•
1
•
•
1
•

2
2
3
3
3
2
10
•
•
2
2
3
•
3
•

-

4
•
4
2

BSK = kit de construção do mealheiro
MTS = kit de montagem

Número do material 4043581 = reforço MTS (necessário, em caso de montagem na cobertura da máquina)
Número do material 4438220 = placa de segurança MTS (opcional, em caso de montagem na cobertura da máquina)
Número do material 4623190 = placa de segurança MTS (opcional, em caso de montagem na cobertura da máquina)
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MTS
Número do material
C 4060/C 4065/C 4070
4623190/4043581
4438220/4043581
4438220/4043581
4623190
•
•

4623190
4438220
4623190
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acessórios:
bases de apoio, caixa do filtro

UO 5005
• Altura: 30 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para PW 5065/6065
T 5135/36/7135/36
UO 5006
• Altura: 13 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para W 6071/W 6073/T 6185
UO 5007
• Altura: 30 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para W 6073/T 6185
UO 5009
• Altura: 25 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para WS 5100
UO 5015
• Altura: 25 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para WS 5140

UO 6010
• Altura: 15 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para PW 6101
UO 6013
• Altura: 15 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para PW 6131
UO 6016
• Altura: 15 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para PW 6161
UO 6020
• Altura: 15 cm
• Galvanizado em azul petróleo 1
• Para PW 6201
UG 5005
• Altura: 30 cm
• Revestimento externo em aço
inox
• Para PW 5065/6065
T 5135/36/7135/36

UG 5006
• Altura: 13 cm
• Revestimento externo em aço
inox
• Para W 6071/W 6073/T 6185

UG 6010
• Altura: 15 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para PW 6101

UG 5007
• Altura: 30 cm
• Revestimento externo em aço
inox
• Para W 6073/T 6185

UG 6013
• Altura: 15 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para PW 6131

UG 5009
• Altura: 25 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para WS 5100

UG 6016
• Altura: 15 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para PW 6161

UG 5015
• Altura: 25 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para WS 5140

UG 6020
• Altura: 15 cm
• Frente em aço inox/Lados em
azul petróleo 1
• Para PW 6201

Caixa do filtro FFK 01
Para filtrar todas as impurezas
existentes na água
• Impede a obstrução do sistema
de canalização
• Volume: aprox. 70 litros
• Filtro em aço inox (perfuração:
Ø 5 mm), fácil de remover
• Caixa em aço inox
• Altura 541, Largura 550,
Profundidade 295 mm
• Peso: 9 kg
• Suportes de ligação: Ø 75 mm
Para o funcionamento correcto do
FFK 01, a máquina centrifugadora
utilizada deve ser montada sobre
uma base de apoio.

1

esmaltado
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MIELE PORTUGUESA, LDA.
Sede, Salão de exposição,
Assistência técnica e Armazém
Av. do Forte, 5
2790 - 073 Carnaxide

Marca vencedora:
A Miele foi distinguida com o prémio da
melhor marca comercial da Alemanha.

Telefones:
Geral 21 4248 100
Serviços Comerciais 21 4248 410
Assistência técnica 21 4248 310
Divisão Industrial 21 4248 424
Apoio ao Cliente 21 4248 391
Peças e acessórios 21 4248 371
Fax 21 4248 109
Filial do Porto
Salão de exposição e
Assistência Técnica
Rua do Pinheiro Manso, 431
4100 - 413 Porto
Tel. 22 610 25 16
Fax 22 610 30 06
Filial de Faro
Salão de exposição e
Assistência Técnica
Urb. de São Luís, Lt. B2, Loja 2
8000 - 333 Faro
Tel. 289 823 773
Fax. 289 813 784
Miele Assistência:
808 200 687
Miele Gabinete de Apoio ao Cliente:
808 200 688
Fábricas Miele:
Gütersloh/Alemanha
www.miele-professional.pt
professional@miele.pt

Papel branqueado com
total isenção de cloro
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