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Natychmiast suche podłogi dzięki systemowi Power-Whirl firmy Wetrok
Uchwyt Touch‘n‘Clean umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie maszyny
Złącze do węża quick-refill – łatwe napełnianie wodą z funkcją automatycznego wyłączania
System self-drive gwarantuje łatwe manewrowanie i łatwą pracę.
Automatycznie podnoszony i opuszczany panel szczotek.
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50.211
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Duomatic Esprit: wyjątkowa maszyna czyszcząca

Duomatic Esprit Dosing
50.211

Wyposażenie podstawowe
Ładowarka wewnętrzna
System Quick-Refill
Panel szczotek
Ssawa
Listwy gumowe
System dozujący
Dane techniczne
Teoretyczna wydajność
czyszczenia powierzchni
Szerokość robocza
Długość całkowita
Szerokość maszyny
Szerokość całkowita
Szerokość ssania
Wysokość całkowita
Waga (z akumulatorami)
Zbiornik na czystą wodę
Zbiornik na brudną wodę
Liczba szczotek
Nacisk szczotek
Prędkość obrotowa szczotek
Moc silnika szczotek
Podciśnienie
Przepływ powietrza
Moc turbiny ssącej
Rodzaj napędu
Maks. zdolność
pokonywania wzniesień
Moc całkowita
Poziom hałasu
Akumulator
Czas pracy 76 Ah
Czas pracy 105 Ah

2‘000 m2/h
50 cm
117 cm
57 cm
79 cm
78 cm
121 cm
215 kg
55 l
55 l
2 sztuki
28 kg (0,41 N/cm2)
200 1/min
2 × 370 W
155 mbar
41 l/s
370 W
self-drive
2%
900 W
69 dB(A)

2h
3h

1,7 h
2,7 h

Obejrzyj Duomatic Esprit w
akcji na naszej stronie www.
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Duomatic Esprit
Czyszczenie regularne z systemem Power-Whirl

Duomatic Esprit: czyszczenie na błysk bez trudu
Solidna, kompaktowa, niezawodna – nowa szorowarka Duomatic Esprit to uniwersalna maszyna
do codziennych zastosowań. Pod względem mocy nie zna kompromisów. Obsługa tylko czterema
przyciskami jest nieskomplikowana, a panel czytelny.
Duomatic Esprit skrupulatnie usuwa przywarty brud i natychmiast osusza czyszczoną powierzchnię.
Opatentowana technologia ssaw Power-Whirl gwarantuje natychmiastową suchość podłóg.
Zbiornik na wodę o pojemności 55 litrów z wbudowaną pompą pozwala stale utrzymać ustawioną ilość
wody. Silny napęd self-drive umożliwia bezwysiłkowe i precyzyjne manewrowanie.

Intuicyjna obsługa:
mniej przycisków.
Cztery przyciski na czytelnym
wyświetlaczu – łatwa i prosta obsługa
nowej Duomatic Esprit. Kolejną
zaletą jest opcjonalna ochrona
za pomocą hasła, zapobiegająca
nieupoważnionemu manipulowaniu
przy maszynie.

Ergonomiczna koncepcja:
większa uniwersalność i zwrotność.
Ergonomię i optymalną pozycję przy
pracy zapewnia uchwyt z możliwością
bezstopniowej regulacji również
podczas pracy. Dzięki temu maszyna
reaguje szybciej i precyzyjniej. A po
pracy? Uchwyt składa się po prostu
w górę. To zapewnia bezproblemowe
przechowywanie.

Wygodne napełnianie wodą:
złącze do węża z funkcją
automatycznego wyłączania.
System quick-refill do napełniania
świeżą wodą to oszczędność czasu:
wystarczy podłączyć zwykły wąż
ogrodowy do wbudowanego złącza
i odkręcić kurek. Po napełnieniu
zbiornika dopływ wody zatrzymuje się
automatycznie.

Powerwhirl – perfekcyjne odsysanie
wody: listwa ssąca w nowym wydaniu.
Innowacyjne i opatentowane
rozwiązanie Power-Whirl firmy Wetrok
gwarantuje najwyższą moc ssania.
Listwa ssąca wytwarza optymalny
wir ssący, który natychmiast osusza
podłogę i daje perfekcyjny efekt.

Bezpieczeństwo dzięki koncepcji
„Touch‘n‘Clean”.
Ergonomiczny uchwyt zwiększa
bezpieczeństwo obsługi. Wystarczy
chwycić uchwyt, aby maszyna
ruszyła – i puścić, aby się zatrzymała.
Pozwala to zaoszczędzić energię i
przedłużyć czas pracy.

Perfekcyjne dozowanie:
dla budżetu i środowiska.
Zawsze właściwa ilość wody i środków
chemicznych. Wystarczy zdecydować
się na opcjonalny automatyczny system
dozujący. Zapewnia on optymalną pracę
maszyny Duomatic Esprit i pozwala
zwiększyć jej wydajność oraz obniżyć
koszty użytkowania.

Idealna czystość:
także w środku.
Tak czyste, jak wyczyszczone podłogi
jest również wnętrze maszyny Duomatic
Esprit. Solidna obudowa skutecznie
chroni podzespoły przez zabrudzeniem
i zapobiega dostawaniu się wody do
wnętrza maszyny.

Komfortowa obsługa:
automatyczny panel szczotek.
Panel szczotek w maszynie Duomatic
Esprit podnosi się i opuszcza
automatycznie. Gwarantuje to
ergonomiczną i mało wysiłkową pracę.
Szczotki można dzięki temu łatwo
zakładać i zdejmować.
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