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Modele i wersje

Maszyna z fotelem dla operatora – wyjątkowo wydajne czyszczenie dużych powierzchni
Kompaktowe wymiary i małe koło skrętu – idealnie mieści się w windach i wąskich przejściach
Bardzo cicha – optymalna do wykorzystania w szpitalach i domach spokojnej starości
Przemyślana ergonomia i czytelny wyświetlacz – intuicyjna obsługa
Łatwe czyszczenie zbiornika – utrzymanie wysokiej wartości i optymalna higiena

W dobrym tonie:
cicha praca
Izolacja zasysanego powietrza to standard w
Drivematic Delight. A zestaw wyciszający ‚Silent
Kit‘ jest bardzo przydatnym dodatkiem. Pozwala
bowiem jeszcze bardziej obniżyć emisję hałasu
maszyny – to duża zaleta szczególnie w szpitalach i
domach spokojnej starości.

Czyszczenie zbiornika:
czysta sprawa
U podstaw zachowania wartości leży czystość –
również w przypadku maszyn czyszczących. Dlatego
maszyna Drivematic Delight jest wyposażona w specjalny otwór rewizyjny, przez który można dokładnie
wyczyścić zbiornik. Pozwala to nie tylko zwiększyć
higienę, lecz także gwarantuje długą żywotność maszyny czyszczącej.

Model
Nr artykułu

Standard
50.092

Drivematic Delight
Silent
SDL
50.093
50.094

Wyposażenie podstawowe
Ładowarka wewnętrzna
Elektryczny napęd jezdny
System Quick Refill
Panel szczotek
Ssawa
Listwy gumowe
System dozujący

–

–

Wyposażenie dodatkowe
Zestaw wyciszający Silent Kit
Obrotowe światło bezpieczeńst.

–
–

–

Dane techniczne
Teoretyczna wydajność
czyszczenia powierzchni
Szerokość robocza
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Szerokość ssania
Wysokość całkowita
Waga (z akumulatorami)
Waga (z akumulatorami i wodą)
Zbiornik na czystą wodę
Zbiornik na brudną wodę
Liczba szczotek
Nacisk szczotek
Prędkość obrotowa szczotek
Moc silnika szczotek
Podciśnienie
Przepływ powietrza
Prędkość jazdy do przodu
Prędkość jazdy do tyłu
Pojemność akumulatora
Czas pracy akumulatora
Moc turbiny ssącej
Rodzaj napędu
Maks. zdolność
pokonywania wzniesień
Moc całkowita
Moc napędu jezdnego
Poziom hałasu

–

–

Silent SDL
50.095

Standard
50.096

Drivematic Delight Dosing
Silent
SDL
Silent SDL
50.097
50.098
50.099
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3960 m2/h

3960 m2/h

66 cm
138 cm
68 cm
85 cm
117 cm
335 kg
405 kg
70 l
80 l
2 szt.
40 kg (0,36 N/cm2)
180 1/min
1100 W
110 mbar
32 l/s
0-7 km/h
0-2,5 km/h
105/180 Ah
do 3,5 h
350 W
Silnik jazdy
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12%

12%

2240 W
750 W
63/59 dB

2240 W
750 W
63/59 dB

Obejrzyj Drivematic Delight w
akcji na naszej stronie www.

Wymiary:
kompaktowe
Ta niewielka maszyna o szerokości jedynie
85 cm mieści się we wszystkich standardowych
windach. Również obszary kas nie sprawiają
żadnych problemów. Maszyna Drivematic Delight
jest bardzo zwrotna, dlatego umożliwia wygodne
czyszczenie również wąskich przejść.
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Drivematic Delight
Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca.
Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej pracy.
Drivematic Delight pozwala jeszcze szybciej i dokładniej wyczyścić duże powierzchnie. Kompaktowe
wymiary i małe koło skrętu zapewniają uniwersalne zastosowanie – również łatwy wjazd do windy i
sprzątanie przy kasach. Ergonomiczne siedzenie umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy – bez zmiany
jakichkolwiek ustawień.

Ergonomia: korzyści
dla wszystkich.
Wyświetlacz:
po prostu logiczny
Ready, steady, go – tak działa Drivematic Delight. Wyświetlacz
naszej maszyny jest absolutnie intuicyjny i łatwy w obsłudze
z tylko kilkoma przyciskami. Użytkownik po prostu wsiada,
zapina pas i rozpoczyna pracę.

System dozujący:
ważna jest właściwa
mieszanka

1,65 m
Koło skrętu

Perfekcyjna ergonomia – jedna z głównych zalet maszyny
Drivematic Delight. Maszyna wyróżnia się niskim poziomem
wejścia, obszernym miejscem na nogi i wygodnym siedzeniem, które niezależnie od wzrostu użytkownika gwarantuje
optymalną pozycję podczas pracy. To wygodne i naprawdę
praktyczne rozwiązanie.

12%
różnicy
poziomów

Inteligentne oszczędzanie – dzięki optymalnemu
systemowi dozującemu. Wyróżnia się jakością i w pełni
zautomatyzowaną pracą. Dodatkowo pozwala również
oszczędzać wodę i środki chemiczne – i to każdego dnia. To
jasne: system dozujący się opłaca. Pod względem ekologii i
własnego budżetu.

System quick-refill:
wygodne napełnianie
zbiornika wodą
Wyjątkowo komfortowy i praktyczny – dzięki systemowi quickrefill i wbudowanemu złączu do węża maszynę Drivematic
Delight można napełniać zwykłym wężem ogrodowym. Po
napełnieniu zbiornika na czystą wodę o pojemności 70 litrów
następuje automatyczne zatrzymanie dopływu wody.

5

sekund

Bardzo zwrotna
Wyjątkowo małe koło skrętu pozwala
na bardzo szybką i sprawną pracę.
Również w wąskich pomieszczeniach
i korytarzach skręcanie nie sprawia
problemu.
Ciasne przejścia i szerokie powierzchnie,
korytarze czy piwnice z narożnikami i
rampami: Drivematic Delight nadaje się
do każdego pomieszczenia.

Wzniesienia: zawsze w górę
Rampy, wzniesienia, podejścia –
Drivematic Delight potrafi to, z czym
nie radzą sobie inne maszyny. Ma ona
bowiem dość mocy, aby zachować
pełną wydajność szorowania nawet na
wzniesieniach rzędu 12%. Zawsze do
przodu. Zawsze w górę.

Zmiana szczotek jednym
przyciskiem
Bez żmudnej obsługi i brudnych rąk:
Automatyczna zmiana szczotek w czysty i
wygodny sposób – w maszynie Drivematic
Delight panel szczotek można opuszczać
i podnosić nie schodząc z siedzenia. Pady
i szczotki zakłada się automatycznie i tak
samo zdejmuje po zakończeniu pracy.
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68 cm
85 cm
117 cm
335 kg
405 kg
70 l
80 l
2 szt.
40 kg (0,36 N/cm2)
180 1/min
1100 W
110 mbar
32 l/s
0-7 km/h
0-2,5 km/h
105/180 Ah
do 3,5 h
350 W
Silnik jazdy

66 cm
138 cm
68 cm
85 cm
117 cm
335 kg
405 kg
70 l
80 l
2 szt.
40 kg (0,36 N/cm2)
180 1/min
1100 W
110 mbar
32 l/s
0-7 km/h
0-2,5 km/h
105/180 Ah
do 3,5 h
350 W
Silnik jazdy

12%

12%

2240 W
750 W
63/59 dB

2240 W
750 W
63/59 dB

Obejrzyj Drivematic Delight w
akcji na naszej stronie www.

Wymiary:
kompaktowe
Ta niewielka maszyna o szerokości jedynie
85 cm mieści się we wszystkich standardowych
windach. Również obszary kas nie sprawiają
żadnych problemów. Maszyna Drivematic Delight
jest bardzo zwrotna, dlatego umożliwia wygodne
czyszczenie również wąskich przejść.
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Drivematic Delight
Błyszczące podłogi cieszą oko.

