Duomatic Impulse
Higiena bez kompromisów

Duomatic Impulse: wysoki standard higieny
Szorowarka Duomatic Impulse jest specjalnie zaprojektowana do użytku w szpitalach i domach spokojnej
starości – ogólnie do miejsc wymagających zachowania wysokich standardów higieny. Zapewnia utrzymanie
najwyższej higieny podłóg i jednocześnie sama jest łatwa w utrzymaniu: łatwo się ją czyści, przez co
również zachowuje higieniczną czystość. Usuwa drobnoustroje za pomocą rygorystycznych metod obróbki:
system dwuzbiornikowy zapewnia łatwe czyszczenie i eliminuje zarazem zanieczyszczenie wody. Filtr HEPA
zapobiega rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń w powietrzu wylotowym. Kolejna zaleta Duomatic Impulse:
niewiarygodnie cicha praca – taka, na jaką w miejscach wymagających ciszy przystało.

Prosta obsługa:
komfortowy wyświetlacz dotykowy
Duży, kolorowy, czytelny. Sześć
przycisków zapewnia natychmiastową
gotowość maszyny do pracy.
Umożliwiają sterowanie ilością wody,
dociskiem szczotek i dozowaniem,
kontrolę stanu naładowania akumulatora
oraz obsługę licznych funkcji, w tym
trybu ECO.

Wszystko pod kontrolą:
ergonomiczny dyszel
Regulowany dyszel zapewnia pracę
zawsze w optymalnej pozycji, ponieważ
można go przestawiać również w trakcie
czyszczenia. Z mechanizmem równoległowodowym wyświetlacz pozostaje w polu
widzenia zawsze pod optymalnym kątem.
Po złożeniu do góry dyszel umożliwia bezproblemowe przechowywanie maszyny.

Bez szans dla drobnoustrojów:
zintegrowany filtr HEPA
Łatwy w wymianie ﬁltr HEPA (High
Efﬁciency Particulate Arrestance)
oczyszcza powietrze wylotowe,
znacznie eliminując roznoszenie
drobnoustrojów. Powietrze wylotowe
uchodzi w obrębie zbiornika z wodą,
co eliminuje wzbijanie cząstek przy
podłodze.

Zobacz Duomatic Impulse
Wetrok w akcji.
Obejrzyj film

Bez mokrych śladów: listwa ssąca z
technologią Power Whirl
Czysta i natychmiast sucha podłoga:
Z opatentowaną, innowacyjną
technologią Power Whirl to standard.
Ssawka wytwarza optymalny wir ssący
, który błyskawicznie i bez śladu osusza
powierzchnię, redukując przy tym
zużycie energii.

Ani za dużo, ani za mało:
po prostu w sam raz
Automatyczny system dozujący
zapewnia optymalne stężenie
detergentu w wodzie. Efekt: czysta
podłoga bez smug. I co równie ważne:
bez zbędnych obciążeń dla portfela i
środowiska.

Szybkie czyszczenie:
system dwuzbiornikowy
Oba zbiorniki Duomatic Impulse są
wyjątkowo poręczne, dzięki czemu
można je łatwo i dokładnie wypłukać
i umyć. W maszynie nie pozostaje
woda, co wyklucza namnażanie
drobnoustrojów.

Szybkie ładowanie: akumulatory
litowo-żelazowo-fosforanowe
Napęd w Duomatic Impulse stanowią
akumulatory litowo-żelazowofosforanowe, które zapewniają stałą
wysoką moc. Akumulatory litowe
Wetrok są zaprojektowane na cały
okres użytkowania maszyny.
(Nie wchodzą w zakres dostawy.)

Ergonomia i wygoda: obsługa
szczotek jednym przyciskiem
Z Duomatic Impulse można jednym
przyciskiem mocować szczotki i
zdejmować je po zakończonej pracy.
Prościej już być nie może. Tym samym
można zapomnieć o brudnych rękach
od zużytych padów i szczotek.
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•
•
•
•
•

System dwuzbiornikowy: poręczny i łatwy w czyszczeniu
Zintegrowany filtr HEPA: eliminuje roznoszenie drobnoustrojów w powietrzu wylotowym
Listwa ssąca w technologii Wetrok Power Whirl: natychmiastowa suchość podłóg
Duży kolorowy wyświetlacz: szybka gotowość do pracy i zawsze wszystko pod kontrolą
Ruchomy dyszel: regulowany również podczas pracy bez ograniczania widoczności wyświetlacza
Wysokiej jakości akumulatory litowe: wydajne i tak żywotne jak sama maszyna

Model

Duomatic Impulse 50/60
Standard
SL

Duomatic Impulse Dosing 50/60
Standard
SL

Wyposażenie podstawowe
Ładowarka wewnętrzna
Komplet dysz ssących
Panel szczotek
Filtr HEPA Impulse
Filtr wstępny Impulse
System dozujący (komplet)
Wyposażenie dodatkowe
Lampa bezpieczeństwa (SL)
Dane techniczne
Teoret. wydajność czyszczenia powierzchni
Szerokość robocza
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Szerokość ssawki
Wysokość całkowita
Waga maks. (z akumulatorami)
Zbiornik na świeżą wodę
Liczba szczotek
Nacisk szczotek
Prędkość obrotowa szczotek
Moc silnika szczotek
Prędkość jazdy do przodu
Prędkość jazdy do tyłu
Maks. zdolność pokonywania wzniesień
Min. koło skrętu
Moc turbiny ssącej
Rodzaj napędu
Moc całkowita
Poziom hałasu
Dozowanie
Akumulator
Czas pracy 41,6 Ah (litowy) 1)
Czas pracy 76 Ah (ołowiowy)
Czas pracy 83,2 Ah (litowy)
Czas pracy 105 Ah (ołowiowy)
Czas pracy 124,8 Ah (litowy)
Czas pracy 166,4 Ah (litowy)

–

2500 / 3000 m2/h
50 / 60 cm
133/137 cm
56,5/67,5 cm
79 / 89 cm
118 cm
186 kg
30 l
2 sztuki
43 kg (do 0,63 N/cm2)
200 obr./min
2 × 300 W
5 km/h
2,5 km/h
8%
135 cm
460 W
Silnik jazdy
900 W
63 dB(A)
0,5 – 5,0%

Tryb normalny
do 1 h
do 1 h
do 2 h
do 1,5 h
do 3 h
do 4 h

Tryb ECO
do 1,5 h
do 1,5 h
do 3 h
do 2 h
do 4,5 h
do 6 h

1) Redukuje nacisk szczotek na wykładzinach o wyraźnej strukturze oraz na wzniesieniach >2%
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