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Voor moeiteloos 
wassen en drogen
Line 6000 drogers
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U 
spreekt...

...wij luisteren

Help mij om wasbeurten 
van hoge kwaliteit te draaien, 
waarbij ik absoluut de beste 
resultaten bereik, terwijl 
ik bespaar op inspanningen 
en kosten. Mijn team moet sneller 
meer kunnen doen, aan de hand 
van een ergonomisch ontwerp, 
dat de lichamelijke belasting 
vermindert, en een duidelijke, 
aantrekkelijke interface. Geef mij 
robuuste apparatuur, waarmee 
ik geld bespaar dankzij de lagere 
Life Cycle Cost, door een jarenlang 
laag verbruik.

Line 6000 helpt u om geld te besparen, anticipeert op uw behoeften en 
overtreft uw verwachtingen. Ons intensief onderzoek en onze geavanceerde 
productontwikkeling hebben een ergonomische lijn van drogers opgeleverd, 
die garant staan voor een moeiteloze bediening en uitzonderlijke besparingen. 
Wij verbinden u met de cloud en we zorgen ervoor dat uw wasserij voor u werkt. 
Sluit u bij ons aan en ontdek hoe geweldig uw bedrijf kan zijn.
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Vernieuwing is de drijfveer voor geweldige prestaties

Besparingen op lange termijn 
Innovatieve functies om geld 
en tijd te besparen, perfect 
in combinatie met een 
duurzame levensstijl.

Gemakkelijker, 
gezonder, veiliger 
Gecertificeerd ergonomisch 
ontwerp waarin de mens 
centraal staat, voor een 
uitstekende gebruikerservaring.
Uniek in de markt.

Real-time oplossingen 
Bewaak van overal 
de status en prestaties 
van uw apparatuur, 
en onderneem acties om 
uw bedrijfsproces te verbeteren.

Uitstekende productiviteit
Droog meer wasgoed  
in minder tijd.
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Eenvoudiger,  
gezonder,
veiliger

Onze prioriteit is het 
creëren van oplossingen 
die precies op maat 
zijn ontworpen 
voor de mensen 
die ze dag na dag 
gebruiken. Uitzonderlijke 
resultaten met een 
minimale inspanning: 
zo eenvoudig is het.
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Gecertificeerd comfort

Pioniers op het gebied 
van gebruiksvriendelijkheid
Ergonomische interventies kunnen werkgerelateerde 
musculoskeletale aandoeningen (WMSDs) 
met 59% verminderen, met een gemiddelde 
afname van 75% in ziektedagen en een verhoging 
van 25% in productiviteit.

Washington State  
Department of Labor & Industries

De gebruikersinterface heeft tests van derden
doorstaan, en de nieuwe reeks is gecertificeerd volgens 
de internationale normen op het gebied van ergonomie 
en design waarbij de mens centraal staat.

Onze drogers zijn bekroond met de prestigieuze 
4-sterrenwaardering voor ergonomie. Dit betekent 
dat ze getest zijn door gebruikers, om ervoor te zorgen 
dat uw gebruikers minder spanning en belasting voelen, 
zodat zij er zelf —en ook uw bedrijf— wel bij varen.

Wie dag in dag uit was droogt weet dat herhalende handelingen zoals rekken en buigen 
stresspunten kunnen zijn die het werk bemoeilijken en de productiviteit verminderen. 
Door onze focus op de fysieke en cognitieve interactie tussen gebruiker en apparatuur maken 
wij elk van deze bewegingen comfortabeler, voor een allround moeiteloze ervaring. 

In ons design 
staat U centraal

Naleving van ergonomische 
beginselen
Ontworpen met u in gedachten

Op bewijs gebaseerde 
naleving van antropometrische 
& biomechanische normen 
Lager risico op letsels

Op bewijs gebaseerde 
gebruiksvriendelijkheid
Het hoogtepunt van jarenlange 
professionele studies en expertise

Design waarbij 
de mens centraal staat 
Voor eenvoudig en ontspannen 
wassen en drogen

4 sterren
ervaring
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De geïsoleerde glazen deur blijft 
koel aan de buitenkant, zodat 
er geen risico is op verbrande 
vingers of handen. De warmte 
wordt bovendien binnen gehouden, 
zodat de kamertemperatuur niet stijgt. 

Veiliger voor gebruikers

De deur bevindt zich op de meest 
ergonomisch geschikte hoogte. 
Dit is een werkelijk verschil bij 
het in- en uitladen.

Ideale hoogte

Omdat de deur is gebouwd om lang 
mee te gaan, zorgt ze voor optimale 
prestaties gedurende de gehele 
levensduur van de droger. 

Stevig en betrouwbaar

De deur die het  
verschil maakt:

Een filterlade precies 
waar u ze nodig hebt

De deur wordt soepel geopend 
en gesloten dankzij het ontwerp 
van de handgreep en de gemakkelijk 
te sluiten magnetische deur.

Een betere greep

De horizontale filterlade bevindt zich op een zeer 
toegankelijke en eenvoudig te reinigen plaats, 
zonder dat u zich moet bukken. Het mensgerichte 
ontwerp, tot in de kleinste details, neemt de 
spanning weg bij een fysiek veeleisende taak.

Maximaal comfort

Comfortabel werken, 
meer drogen 
op minder ruimte

smal
slank

De nieuwe reeks neemt minder dan 
één vierkante meter vloerruimte in, 
ongeacht het verwarmingssysteem 
(gas, elektrisch, stoom of warmtepomp).

Ruimtebesparend



COMPASSPRO
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De deur die het  
verschil maakt:

De Compass Pro® microprocessor werkt 
via een groot scherm waarop u uw programma 
gemakkelijk kunt selecteren in de gewenste taal. 
Sneltoetsen voor vaak gebruikte programma's 
en intuïtieve nieuwe symbolen voor normale/lage 
temperatuur, delicate stoffen en andere opties.

Lage temp
Delicaat

Normale temp
Extra droog

Wol Lage temp
Dekbed

Slimme 
interface

Comfortabel werken, 
meer drogen 
op minder ruimte

Als ruimte voor u een cruciale factor is, hebben wij de oplossing voor u.  
De TD6-7 droger is een volledig uitgerust professioneel model in een compacter 
formaat, dat perfect stapelbaar is met onze kleinere wasmachine. Apart of als 
onderdeel van een toren: het nieuwe Compass Pro (R) bedieningspaneel kan bovenaan 
of onderaan op de nieuwe droger worden geplaatst, om gemakkelijk bereikbaar te zijn. 

Deze droger neemt een kleiner vloeroppervlak in, en past in nauwere ruimtes. 
Hij laat ook meer ruimte vrij voor de installatie van andere apparaten. En hij levert 
optimale resultaten en een ongeëvenaarde productiviteit.

Droog 70 kg per dag 
op minder dan 0,4 m2!

Hier ziet u de TD6-7 met het 
bedieningspaneel bovenaan. 
U wilt de droger stapelen op een 
wasmachine of een andere droger? 
Geen probleem, het paneel kan naar 
de onderkant worden verplaatst. 

Grote voordelen  
in een kleiner formaat

Stapelbaar!
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Besparingen 
op lange termijn

U weet hoe duur 
het kan zijn om een 
wasserij te runnen. 
Laat ons ervoor 
zorgen dat uw kosten 
laag blijven zodat 
uw bedrijf ongekende 
hoogtes kan bereiken.
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Wanneer de kostprijs van een investering wordt overwogen, zijn de initiële 
kosten slechts het topje van de ijsberg. De exploitatiekosten stapelen zich jaar 
na jaar op, en maken het grootste deel uit van uw uitgaven. Op lange termijn 
zullen onze drogers u minder geld kosten en uw investering rendabeler maken.

Aanschafprijs
8%

92%
Totale verbruikskosten
Deze kosten maken 
het grootste deel uit 
van uw uitgaven tijdens 
de levensduur van uw droger.

Kijk onder de oppervlakte 
om te zien hoeveel 
u bespaart

Terwijl andere drogers 
aanzienlijke levensduurkosten 
hebben, kunnen wij deze 
kosten voorstellen met een 
meer slanke ijsbergvorm, 
vanwege de besparingen 
die u kunt doen met 
de geldbesparende functies 
en de robuuste techniek 
van onze drogers.

Onze "ijsberg" 
is slank 
van vorm

► Energie

Dit is een overzicht van de kosten 
van andere merken gedurende 
de gehele levensduur van hun drogers. 

Levensduurkosten 
van concurrenten

Van intelligentie tot Excellence
Wij houden rekening met de ideeën en voorstellen van onze klanten, 
en we maken intelligente functies die het dagelijkse werk van onze klant 
gemakkelijker en rendabeler maken.
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Wij realiseren 
doorbraken  
zodat u geld 
kan besparen

Line 6000 is andere drogers verschillende stappen 
voor op het gebied van energiebesparing en snelheid. 
Dit is goed voor de wereld die ons omringt, en ook voor 
het saldo op uw rekening. Door een zware investering 
in geavanceerde technologie hebben wij uitstekende 
droogtijden bereikt, terwijl we ook het totaal verbruik 
van de droger hebben verlaagd.

Drogers met 
warmtepomp:  
als duurzaamheid 
en prestaties hand 
in hand gaan

Drogers met een warmtepomp zijn altijd goed 
geweest in energie besparen. Onze drogers gaan 
nog een stapje verder. U bespaart er 60% meer 
mee dan traditionele drogers!

In het verleden moesten energiebesparingen 
met warmtepomptechnologie worden afgewogen tegen 
tragere droogtijden. Electrolux heeft de regels veranderd 
voor drogers met een warmtepomp en hun prestaties. 

op energie

Bespaar meer dan

60%
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• afvoer
• waterkoeling 

Van delicate zijde tot zwaar katoen: de trommelsnelheid wordt handmatig 
aangepast om de mechanische werking te controleren. De kledingstukken 
bewegen op correcte wijze in de trommel om zo snel mogelijk te drogen.

Het beste resultaat
voor alle stoffen

Efficiënt  
in elk aspect
De warmtepomp kan bijna overal 
worden geïnstalleerd omdat 
ze een klein vloeroppervlak inneemt 
en plug & play-mogelijkheden 
heeft. Hierdoor wordt bespaard 
op de installatiekosten, omdat 
een afvoer of een waterkoeling 
overbodig zijn.

60%

Geen noodzaak voor:

Installeer de droger 
waar u maar wilt 
en spaar geld uit!
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* De Adaptive fan is alleen verkrijgbaar bij de elektrische versie. 

De Adaptive fan past de ventilatorsnelheid automatisch aan om energie 
te besparen, de droogtijd te verkorten en een gelijkmatig droogresultaat 
te bieden. Hij kan ook worden gebruikt om indien nodig het geluidsniveau 
te verlagen, en vergemakkelijkt de installatie van drogers in een moeilijke 
omgeving. Zo wordt de Adaptive fan bijvoorbeeld automatisch ingeschakeld 
bij verstopte filters of te nauwe ventilatieleidingen. Deze regeling zorgt er ook 
voor dat de ventilator langer meegaat, zodat u tijd en geld bespaart.

Hoge prestaties, minder geluid

Sensationeel nieuws 
over de technologie 
van de drogers

De Adaptive fan kan ook belangrijk zijn als u meer dan 
één droger in een serie gebruikt:

als uw ventilatiekanaal 
breder wordt 
en de filters schoon zijn

juiste diameter  
van het ventilatiekanaal

100% 
luchtafgifte

De Adaptive fan compenseert 
door de ventilatorsnelheid van 
elke droger aan te passen, om 
ervoor te zorgen dat de lucht 
efficiënt blijft stromen.

Als uw ventilatiekanaal 
een constante 
diameter heeft,

100% luchtafgifte 
ondanks het 
kleinere kanaal

kleinere diameter  
van het 
ventilatiekanaal



Kom meer
te weten

Line 6000 drogers

Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance
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Moisture Balance meet het exacte 
vochtigheidsniveau gedurende het hele 
droogproces. Deze functie beschermt 
de kledingstukken en bespaart energie, 
omdat de werking wordt stopgezet zodra 
het textiel droog is, of het door u gekozen 
vochtigheidsniveau bereikt is.

Droog,
maar droog niet te lang

Voor al 
onze drogers
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Uitstekende 
productiviteit

Wasserijen zijn enorm 
tijdrovend. Met snellere 
apparatuur kunt u meer 
ladingen wasgoed 
verwerken op een dag. 
Dit is de gemakkelijkste 
manier om uw bedrijf 
productiever te maken.
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Droog meer.  
In minder tijd

Meer output per droger is al iets om te vieren. 
Als we dit combineren met de geweldige resultaten, 
zullen de klanten blijven terugkomen. 

Met Line 6000 hoeft u zich niet tevreden te stellen 
met een compromis, u kunt eindelijk alles krijgen.

Maximale productiviteit 
en consistente resultaten, 
keer op keer. Kijk op de 
volgende pagina en kom  
er alles over te weten. 

Grotere 
winsten

Tevreden 
klanten
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De meest 
productieve droger 
die u kunt kopen

Er bestaat geen andere droger die in evenveel tijd dezelfde 
volumes aankan als de onze. U zult verbaasd staan hoe snel u ladingen 
wasgoed kunt verwerken en hoeveel capaciteit uw bedrijf heeft.

Een prestatie zoals  
geen andere in de industrie!

MIN*KG in4216
Kortste droogtijd 
op de markt 

* Bij nominale inhoud 100% katoen, 
met 50% restvocht, tot droog.

De kleinere droger doet er 44 minuten* over 
om 6 kg textiel te drogen. Kies voor het grotere 
model om nog productiever te zijn! 

Meer textiel drogen 
in minder tijd

Wist u 
dat?
Om deze lading in evenveel tijd te drogen 
met andere merken, zou u twee drogers 
nodig hebben in plaats van één! 

* Bij nominale inhoud 100% katoen,  
met 50% restvocht, tot droog.
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Real-time 
oplossingen

Een wereld van digitale 
oplossingen die uw 
werk vereenvoudigen 
en uw bedrijf helpen 
ontwikkelen. Profiteer 
van het groeiende scala 
aan diensten, die voor 
u op maat zijn ontworpen.

Electrolux

18



Met Electrolux OnE kunt u uw activiteiten 
op afstand beheren. Hierdoor bespaart 
u tijd, zodat u uw aandacht kunt vestigen 
op de essentiële punten van uw bedrijf.

Uw werkleven 
verbeteren

Electrolux OnE helpt u uw verbruik 
te verlagen tot een minimum 
en de efficiëntie van uw bedrijf 
te optimaliseren. Zo maximaliseert 
u uw winst.

Winst maximaliseren

Electrolux OnE geeft u het inzicht om uw productiestroom 
beter te organiseren, en zo uw productiviteit 
en outputkwaliteit te verbeteren, en te voldoen aan 
de hoogste kwaliteitsnormen.

Uw prestaties verbeteren

Electrolux OnE helpt u om uw onderhoud precies 
op het juiste moment te plannen, om een maximale 
bedrijfsduur te garanderen en de kosten 
van onverwachte defecten te beperken.

Bedrijfsduur van uw 
apparatuur verhogen

Electrolux OnE is uw digitale partner, die u helpt om uw wasactiviteiten 
te optimaliseren. OnE begeleidt u de ganse dag met advies, zodat u telkens 
de juiste beslissing kunt nemen. Of u nu eigenaar, directeur, operator 
of technicus bent, OnE helpt u om topprestaties te bereiken met uw 
oplossingen van Electrolux. Hierdoor verkrijgt u maximale opbrengsten, 
en versnelt u uw rendement ten opzichte van de investering.

Een unieke partner. Een wereld van voordelen.
Het OnE-effect

Electrolux

19
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Ervoor zorgen 
dat uw apparatuur 
blijft presteren

Onderhoudscontracten
waarop u kunt vertrouwen

Servicenetwerk,
altijd beschikbaar

U hebt de keuze uit flexibele op maat gemaakte 
servicepakketten, afgestemd op de behoeften 
van uw bedrijf, met een variëteit aan 
onderhoudsdiensten en ondersteuning.

Een correct onderhoud in overeenstemming 
met de handleidingen en aanbevelingen 
van Electrolux is essentieel om onverwachte 
problemen te voorkomen. Electrolux Customer 
Care biedt een aantal op maat gemaakte 
servicepakketten aan. Neem voor meer 
informatie contact op met de gewenste 
Authorized service partner van Electrolux.

Essentia is het hart van een superieure Customer Care, een speciale dienst die zorgt voor 
uw concurrentievoordeel. Essentia biedt de ondersteuning die u nodig hebt, en beheert uw
processen met een betrouwbaar servicenetwerk, een reeks op maat gemaakte exclusieve 
services en innovatieve technologie.

U kunt rekenen op meer dan 2.200 Authorized service partners, 10.000 monteurs in meer 
dan 149 landen en ruim 170.000 beheerde reserveonderdelen.

Essentia, ons team  
staat voor u klaar.  
Altijd en overal

Wij staan paraat en zijn gemotiveerd 
om u ondersteuning te bieden met 
een uniek servicenetwerk, dat uw 
werk eenvoudiger maakt.
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Houd uw wasgoed
in beweging!
Het brede scala aan accessoires zorgt voor efficiëntie en ergonomie

►  De juiste trolleys en rekken vergemakkelijken het verwerken van 
de was en helpen letsels door herhaalde inspanningen voorkomen.

►  Ergonomische wastrolleys en rekken zijn geschikte oplossingen 
voor commerciële wasserijen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
hotels, spa's, etc. Door het ontwerp van de trolley kan deze 
dicht bij de apparatuur worden geplaatst, zodat er geen 
wasgoed op de grond valt. 

 
►  Voor de opslag en het interne transport van lichte artikelen zoals 

hemden en andere kledingstukken, badstof, bedlinnen en dekens 
kunnen karren worden gebruikt.

Accessoires & 
verbruiksproducten: 
uw toegevoegde waarde

Vereenvoudig uw werk en zorg ervoor dat uw apparatuur langer meegaat met 
originele accessoires & verbruiksproducten. Snelle verzending na zorgvuldige 
tests door professionele experts van Electrolux, om de beste prestaties, 
rentabiliteit en gebruiksveiligheid te garanderen.

Code
0W1XFY

0W1Y2F

0W1Y2C

Canvas-trolley RV-74 - 200 l

Trolley in roestvrij staal BV-220 / BV- 131 l

Kar voor bulktransport HV-52

Omschrijving
0W1XX5 432730555

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Onderdeelnummer



22

Elektrisch Gas Warmtepomp

Trommelvolume (l) 135 135 135

Drooggewichtcapaciteit (kg) 7 7 7

Breedte (mm) 600 600 600

Diepte (mm) 845 845 845

Hoogte (mm) 1050 1050 1050

Warmtepompmodule - -

Horizontale filter

Adaptive fan control - - -

Moisture Balance

Trommel in roestvrij staal / 
voorzijde / deur / zijpanelen

Trommel in gegalvaniseerd staal /  
voorzijde / deur / zijpanelen

Compass Pro extended 

Reverserende trommel

lagoon® Advanced Care

Stapelbaar

Overzicht
gamma

TD6-14

TD6-7

Elektrisch Gas Warmtepomp Stoom

Trommelvolume (l) 255 255 255 255

Drooggewichtcapaciteit (kg) 14 14 14 14

Breedte (mm) 793 793 793 793

Diepte (mm) 965 965 965 965

Hoogte (mm) 1771 1771 1771 1771

Warmtepompmodule - - -

Horizontale filter

Drum Speed control

Adaptive Fan control - - -

Moisture Balance

Trommel in roestvrij staal / 
voorzijde / deur / zijpanelen

Trommel in gegalvaniseerd staal / 
voorzijde / deur / zijpanelen

Compass Pro extended 

Reverserende trommel

lagoon® Advanced Care

Stapelbaar - - - -
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Elektrisch Gas Warmtepomp Stoom

Trommelvolume (l) 360 360 360 360

Drooggewichtcapaciteit (kg) 20 20 20 20

Breedte (mm) 793 793 793 793

Diepte (mm) 1202 1202 1202 1202

Hoogte (mm) 1771 1771 1771 1771

Warmtepompmodule - - -

Horizontale filter

Drum Speed control

Adaptive Fan control - - -

Moisture Balance

Trommel in roestvrij staal / 
voorzijde / deur / zijpanelen

Trommel in gegalvaniseerd staal / 
voorzijde / deur / zijpanelen

Compass Pro extended

Reverserende trommel

lagoon® Advanced Care

Stapelbaar - - - -

TD6-20

STANDAARD OPTIONEEL — NIET VERKRIJGBAAR



Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

► Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
►  Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag verbruik 

van water en detergenten, met weinig schadelijke emissies
►  Tijdens de afgelopen jaren zijn meer dan 70% van onze 

productkenmerken bijgewerkt met de milieubehoeften 
van onze klanten in het achterhoofd

►  Onze technologie voldoet aan de ROHS- en REACH-
richtlijnen en is voor meer dan 95% recycleerbaar

► Onze producten zijn door experts 100% getest op kwaliteit

Excellence
met het milieu in het achterhoofd
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Experience the Excellence
electrolux.com/professional


