
Ligger der penge gemt  
i dine malkeklude?
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God malkehygiejne  
giver gode afregningspriser
Alle mælkeproducenter ved, at effektiv 
vask og desinfektion af malkeklude er  
et væsentligt element for at få de 
bedste afregningspriser på mælken. 
Hvis hygiejnen ikke er helt i top, smitter 
det omgående af på afregningen. 
Effektiv vask af malkeklude kan reducere 
spore-, celle- og kimtal. Der er således 
mange penge at hente ved at bruge 
bakteriefrie malkeklude! Og selv en 
reduktion på nogle få procent på 
mælkeafregningen vil hurtigt forrente 
og afskrive en specialprogrammeret 
vaskemaskine til malkeklude.

En Electrolux malke kluds maskine 
giver dig mange fordele:
■  Altid rene, varme og fugtige malke-

klude, som er desinficerede og klar til 
malkning

■  Du slipper for manuel opvridning af 
malkekludene og for kontakt med 
aggressive kemikalier

■  Reducerer spore-, celle- og kimtal 
i mælken og giver dermed højere 
afregningspris

■  Mulighed for automatisk sæbedosering  
– til gavn for økonomi og miljø

■  Tidsbesparende – du slipper for  
manuel vask og ventetider

■  Kraftig konstruktion med rustfri stålsider 
– nem at rengøre og velegnet til 
malkerumsmiljø

■   Vaskeprogrammer til arbejdstøj  
– 40 °C og 60 °C

Brug samme maskine til  
vask af arbejdstøj

Med en professionel vaskemaskine i 
stalden er det nærliggende også at 
anvende den til vask af arbejdstøj 
m.m., og det er intet problem. 

Maskinerne har to programmer til 
vask af arbejdstøj: Ét der vasker  
ved 40 °C – og ét ved 60 °C.

NYHED!  
Nu med SuperSpin centri fugering, 
som også gør maskinerne endnu 
bedre til arbejdstøj.



Vask, desinfektion og 
opvarmning i én arbejdsgang

Ligger i vaskemaskinen – klar til brug
Når malkningen starter, ligger malkekludene 
klar efter skånsom centrifugering, desinfektion 
og opvarmning til ca. 50 °C. Så har kludene 
rette temperatur og fugtighed til aftørring 
af yveret. Der er fire programmer, så du selv 
kan vælge den ønskede kombination af to 
sluttemperaturer og to fugtighedsgrader.

Nemt og miljøvenligt
Malkekludene tages med  
ind i malkestalden og bruges 
direkte. Ingen belastende 
opvridninger eller unødig 
kontakt med kemikalier.  
Det er en væsentlig for-
bedring af arbejdsmiljøet.

Start vask efter malkning
Efter endt malkning lægges alle de 
brugte malkeklude i vaskemaskinen, 
som umiddelbart efter start fore-
tager den grundlæggende vask af 
kludene ved 90 °C (termisk desinfek- 
tion). Kludene bliver bare liggende i 
maskinen til næste malkning.

Malkekludsmaskinerne fra Electrolux er specielt programmeret og styret af et indbygget 
tidsur, så de kan tilpasses rytmen i malkestalden. På maskinens display kan du følge vaske-
processen, så du nemmere kan tilrettelægge arbejdet.



Robust galvaniseret stativ
Fastboltes på fundament

Elektronik indkapslet i 
lukket boks – IP 44

Stor låge – nem at 
fylde og tømme

Bundplade lukker 
af for fluer og mus

Rustfri tromle 
og kar

Stor selvspulende 
afløbsventil
(ingen filter og 
pumpe)

Rustfri front, sider og 
top – nem at rengøre

Indbygget tidsur for automatisk 
start før malkning

Display med 
temperaturangivelse

Indkapslet 
lågelås

To vandventiler  
tilsluttes koldt og  
evt. varmt vand
(genbrug)

Hygiejnen er i top!



Udviklet ud fra de danske 
mælkeproducenters ønsker 
og behov
Electrolux’ malkekludsmaskiner er udviklet i Danmark for mere end 20 år siden, og de  
er løbende blevet videreudviklet og forbedret ud fra de erfaringer, flere tusinde mælke-
producenter har givet os. 

Større driftssikkerhed og  
top hygiejne
På alle modeller er der f.eks. gjort ekstra 
meget ud af at indkapsle elektronik og 
lugelås for at øge driftssikkerheden.
Malkekludsmaskinerne er konstrueret 
til at holde i 10 –15 år med en meget høj 
driftssikkerhed. Der er også tænkt på 
hygiejnen i stalden med rustfri ståltromle 
og -kabinet, som er lette at holde rene.

Genbrug af varmt vand sparer  
på energien
Der er mulighed for at genbruge det var-
me kølevand fra køletank/varmepumpe  
og derved reducere udgifterne til opvarm-
ning af vaskevandet – uden risiko for dårlig 
hygiejne i malkekludene.

Mulighed for automatisk sæbedosering

Alle modeller er i dag forsynet med et elektronisk styreprogram, 
der gør det muligt at tilslutte automatisk dosering af flydende 
sæbe og desinfektionsmiddel. Så slipper du for problemer med 
pulversæbe, som står og bliver klumpet og ødelagt i det fugtige 
staldmiljø.



Du kan vælge mellem  
fem størrelser – fra 180 til 580 
malkeklude pr. vask

Specifikationer W575S W5105S W5130S W5180S W5250S

Tromlevolumen 75 liter 105 liter 130 liter 180 liter 250 liter

Kapacitet, Microfiber, max.: 180 stk. 250 stk. 300 stk. 420 stk. 580 stk.

Kapacitet, Bomuldsklude, max.: 120 stk. 180 stk. 230 stk. 320 stk. 430 stk.

Kapacitet, Arbejdstøj, ca.: 8 kg 11 kg 14 kg 20 kg 28 kg

Centrifugering, G-faktor 200 200 200 200 200

Installationsdata

Skal fastboltes Ja Ja Ja Ja Ja

El-tilslutning, 400 V 50/3N 7,5 kW 10 kW 10 kW 13 kW 18 kW

Sikring 16 A 16 A 20 A 25 A 35 A

Vandtilslutning*) 
27 liter/min.

DN 20 
3/4 "

DN 20
3/4 "

DN 20
3/4 "

DN 20
3/4 "

DN 20
3/4 "

Afløb, 160 liter/min., udvendig Ø 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Dimensioner

Bredde 660 mm 720 mm 720 mm 750 mm 830 mm

Dybde 690 mm 705 mm 790 mm 880 mm 955 mm

Højde 1115 mm 1200 mm 1200 mm 1325 mm 1410 mm

Vægt 130 kg 145 kg 175 kg 228 kg 287 kg

 
*) Leveres for tilslutning af varmt vand, f.eks. fra køleanlæg. 
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

Tekniske data for maskiner fra Electrolux



Maskinerne bruger et 
minimum af vand og el

Alle malkekludsmaskinerne fra Electrolux 
er programmeret til effektiv vask med 
mindst mulig brug af el, vand, sæbe og 
desinfektionsmiddel – til fordel for miljøet 
og din økonomi!



Hos Electrolux får du  
ren besked! 
Alle vores maskiner er skabt til at vaske og vaske. Og vi ved alt, 
hvad der er værd at vide om industrimaskiner og specialmaskiner 
til landbruget. 

Miljø- og kvalitets hensyn er 
også en del af vores hverdag

Miljø og kvalitet går som en rød tråd 
gennem alle led i vores virksomhed – 
med det mål at sikre, at såvel dagligt 
brug som produktion og servicering af 
vores vaskemaskiner belaster miljøet 
mindst muligt.

Electrolux’ fabrikker er både kvalitets- 
og miljøcertificerede efter ISO 9001 og 
ISO 14001.

Din Electrolux tekniker  
er lige om hjørnet

Electrolux råder over branchens største 
service organisation med special- 
uddannede serviceteknikere spredt 
over hele landet. Og de har de mest 
anvendte originale reservedele med  
i bilen, så du er sikret en professionel  
og hurtig service. 

Med rødder i Vølund og Nyborg 
Vaskerimaskiner er Electrolux’ danske 
serviceorganisation specialisten i  
professionel vask.
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