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Discomatic Mambo
Skuteczność. Wzornictwo. Rewolucyjność.



Discomatic Mambo: Wydajność, rytm i prędkość

Wspaniały wygląd i nieokiełznany charakter. Na małych i średniej wielkości powierzchniach Discomatic 
Mambo imponuje doskonałą wydajnością i bezproblemowo omija przeszkody w zastawionych pomie-
sz czeniach, wykazując przy tym znaczną zwrotność. Zbiornik na świeżą wodę o pojemności 30 litrów i 
doskonała prezencja: w rzeczywistości jest to najbardziej kompaktowa szorowarka w tej kategorii. Dzięki 
wytrzymałej konstrukcji i innowacyjnym rozwiązaniom technicznym Discomatic Mambo z niezwykłą 
prędkością i wytrwałością radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami. Zaledwie cztery przyciski umożliwiają 
łatwe sterowanie i prowadzenie urządzenia.

Najwyższy poziom techniki 
czyszczenia: sprawdzony system 
szczotek tarczowych. 

Dwie szczotki tarczowe zapewniają 
osiąganie nienagannych rezultatów 
czyszczenia. Ułatwiają one prowadzenie 
maszyny wspomagając przemieszczanie 
do przodu i precyzyjnie utrzymują jej 
kurs.

Odpowiednia ilość wody przez cały 
czas pracy: woda pod kontrolą.

Trudno to dostrzec na pierwszy rzut 
oka, jednak szorowarka Mambo jest 
wyposażona w 30-litrowy zbiornik na 
świeżą wodę umożliwiający długotrwałą 
pracę bez uzupełniania wody. Dopływ 
wody jest równomierny i można go 
regulować z poziomu panelu obsługi za 
pomocą montowanej seryjnie pompy 
wody.

Pewne zasilanie: 
mocny akumulator LiFePo.

Akumulator litowo-jonowy dostarcza w 
każdym stanie naładowania prąd o stałym 
poziomie mocy. Dzięki dużej pojemności 
na jednym cyklu ładowania akumulator 
oferuje większą wydajność. Dodatkową 
zaletę stanowi żywotność, która jest na-
wet czterokrotnie dłuższa w porównaniu 
z tradycyjnymi akumulatorami.

Intuicyjna obsługa.

Przejrzysty panel obsługi z zaledwie 
czterema przyciskami sprawia, że ma-
szynę prowadzi się łatwo i pewnie. Jeżeli 
szorowarka jest wyposażona w opcjo-
nalny system dozowania, podczas usta-
wiania ilości wody automatycznie do-
zowana jest również odpowiednia ilość 
środka czyszczącego. Dostosowanie ilo-
ści wody jest również możliwe w dowol-
nym momencie podczas pracy. Zarówno 
szczotki, jak i odsysanie można łatwo 
aktywować naciśnięciem przycisku. 
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Technika pod kontrolą: 
ergonomia i zwrotność. 

Dyszel szorowarki Mambo można 
płynnie regulować i nawet podczas 
pracy wygodnie dopasowywać do 
wzrostu operatora i aktualnej sytuacji. 
Dzięki temu kompaktowa maszyna 
bez trudu radzi sobie z nawracaniem 
w wąskich miejscach i narożnikach, 
w których inne szorowarki podobnych 
rozmiarów dają za wygraną. Maszyna 
wymaga też znacznie mniej miejsca w 
transporcie i przechowywaniu.

Właściwa mieszanka: 
automatyczny system dozowania.

Na życzenie klienta szorowarkę 
Mambo można wyposażyć w 
całkowicie zintegrowany system 
dozowania. System załącza się 
jednym naciśnięciem przycisku. 
Zapewnia on optymalne dostosowanie 
ilości świeżej wody i substancji 
czyszczącej: to gwarancja 
ekonomicznego, a jednocześnie 
ekologicznego czyszczenia. 

Od zadania do zadania: 
wysuwane koło podporowe.  

Również podczas transportu szorowarkę 
Mambo można niezwykle łatwo 
przemieszczać z miejsca na miejsce. 
Po zakończeniu pracy wysuwane 
automatycznie koło podporowe 
nieznacznie unosi maszynę i pomaga 
w jej przewiezieniu na nowe miejsce. 
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15Discomatic Mambo: oszczędność czasu i niższe koszty dzięki najnowo-
cześniejszym rozwiązaniom technicznym

• Wydajność czyszczenia i minimalne zaangażowanie pracowników: na małych i średniej wielkości powierzch-
niach Discomatic Mambo umożliwia osiągnięcie doskonałych rezultatów w bardzo krótkim czasie.

• Dobra inwestycja: wytrzymała konstrukcja i niezawodna technika Discomatic Mambo pozwalają 
zmniejszyć częstotliwości konserwacji i gwarantują długą żywotność urządzenia.

• W zgodzie z ekonomią i ekologią: Discomatic Mambo pozwala zmniejszyć do niezbędnego minimum 
zużycie wody, środków czyszczących oraz energii.

Discomatic
Mambo

Discomatic 
Mambo Dosing

Discomatic
Mambo Kabel

Model ze szczotkami ze szczotkami z padami ze szczotkami
Nr artykułu 50.025 50.026 50.028 50.027

Wyposażenie podstawowe
Akumulator LiFePo 25.6 V –
Ładowarka wewnętrzna –
Ssawa (komplet)
Listwa uszczelniająca przednia 
RS 55 Para
Listwa robocza tylna RS 55 Para
System dozujący (komplet) – –

Wyposażenie dodatkowe
2 szczotki tarczowe do szoro-
wania z polipropylenu

–

Tarcza napędowa padów – – –
Zabezpieczenie przeciwbryzgowe – – –

Dane techniczne
Teoretyczna wydajność 
czyszczenia powierzchni

1720 m2/h

Szerokość robocza 430 mm
Długość całkowita 950 mm
Szerokość całkowita 580 mm
Szerokość ssawy 550 mm
Wysokość całkowita 1120 mm
Prześwit od podłoża 730 mm
Zbiornik na świeżą wodę 30 l
Zbiornik na brudną wodę 32 l
Waga (z akumulatorami) 63 kg 63 kg –
Waga (bez baterii) 53 kg 53 kg 56 kg
Nacisk szczotek 28 kg/0.45 N/cm2 28 kg/0.45 N/cm2 23 kg/0.37 N/cm2

Napięcie znamionowe 24 V DC 24 V DC 230 V AC
Pojemność akumulatora 25.6 V AC 25.6 V AC –
Czas pracy akumulatora 2,5 h 2,5 h –
Długość kabla sieciowego – – 20 m
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