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Drivematic Delight:  
do małych powierzchni

Kompaktowa szorowarka samojezdna, która w krótkim czasie pokonuje dużą powierzchnię?  
Tylko Drivematic Delight. Z minimalnym promieniem skrętu umożliwia łatwe czyszczenie nawet wąskich przejść 
i stref kasowych. Wyjątkowo praktyczna cecha: szorowarka Delight jest tak kompaktowa, że bez problemu 
mieści się w większości wind osobowych.

Duża wydajność powierzchniowa i 
płynna praca 

Opcjonalne akumulatory litowe w 
połączeniu z dużą szerokością roboczą 
zapewniają szybki postęp prac. Po 
zakończeniu czyszczenia podłogi można 
bez problemu wjechać szorowarką do 
windy.

Podjazdy i wniesienia? 
Nie ma problemu!

Tam, gdzie inne maszyny zawodzą, De-
light osiąga pełną wydajność – nawet na 
wzniesieniach do 12%. Strome przejazdy 
nie stanowią więc większego problemu.

Optymalna do małych, wąskich 
powierzchni

Szorowarka Delight jest stworzona do 
pracy w wąskich, krętych pomieszczeniach. 
Do wykonania skrętu nie potrzebuje 
dodatkowej przestrzeni. Dzięki temu ta 
samojezdna szorowarka efektywnie czyści 
powierzchnie wcześniej dostępne tylko dla 
maszyn prowadzonych ręcznie.

12 %

Zobacz 
Drivematic Delight 
w akcji!

OBEJRZYJ
FILM

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Delarge:  
do większych powierzchni

Solidna szorowarka samojezdna o jeszcze większej wydajności powierzchniowej?  
Tylko Drivematic Delarge. Za sprawą dużej szerokości roboczej i pojemnego zbiornika na świeżą wodę 
urządzenie doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach.  

Dużo, więcej – Delarge!

Delarge zostawia daleko w tyle maszyny 
czyszczące o podobnych parametrach. 
Maszyna o szerokości roboczej 84 cm, z 
120-litrowym zbiornikiem na świeżą wodę 
umożliwia efektywne sprzątanie dużych 
pomieszczeń i długich korytarzy.

Czyszczenie bez hałasu i zakłóceń

Dzięki doskonałemu wytłumieniu zasysanego 
powietrza, szorowarką Delarge pracuje 
wyjątkowo cicho. Tym samym można jej 
używać w ciągu dnia bez zakłócania ciszy, co 
jest szczególnie ważne w placówkach służby 
zdrowia.

Specjalnie zaprojektowana do 
maszynowej dezynfekcji powierzchni

Opcjonalny mop do szorowarki Delarge 
(i Delight) umożliwia równomierne i 
oszczędne rozprowadzanie środka 
dezynfekującego. W ten sposób maszyna 
skutecznie eliminuje patogeny.

Zobacz 
Drivematic Delarge 
w akcji!

OBEJRZYJ
FILM

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Deluxe:
wersja luksusowa do dużych powierzchni 

Deluxe to wytrzymała maszyna o największej mocy. Stworzona do pracy na dużych powierzchniach, w myśl 
zasady „im więcej, tym lepiej”. Ten luksusowy model z rodziny Drivematic szoruje bez przerwy przez cztery 
godziny, pomaga w zamiataniu i radzi sobie z dużymi pochyłościami. Prawdziwy luksus kryje się jednak w 
praktycznych akcesoriach. 

Maksymalna wydajność

Pojemny 200-litrowy zbiornik na świeżą 
wodę, czas pracy do czterech godzin i pręd-
kość robocza 9 km/h – z takimi parametrami 
to idealna maszyna do wydajnego czyszcze-
nia dużych powierzchni, takich jak parkingi 
wielopoziomowe, magazyny, hipermarkety 
czy lotniska. Ponadto model Deluxe dosko-
nale radzi sobie na pochyłościach do 20% 
(wersja z napędem na wszystkie koła).

Maksymalne bezpieczeństwo dla 
operatorów i przechodniów

Maszyny jest doskonale widoczna 
za sprawą pomarańczowego światła 
ostrzegawczego i przedniego oświetlenia 
LED. Stalowa osłona przeciwuderzeniowa 
i pas bezpieczeństwa to elementy 
zapewniające pełne bezpieczeństwo 
maszyny.

Inteligentne funkcje wspomagania na 
pokładzie

Uzupełnij swoją szorowarkę Deluxe o 
praktyczne akcesoria do sprzątania: 
pistolet natryskowy i opcjonalna ręczna 
ssawka zapewniają dokładne czyszczenie 
miejsc, do których nie można dotrzeć 
maszyną, np. krawędzi, narożników i 
podłogi pod ławkami.

Zobacz 
Drivematic Deluxe 
w akcji!

OBEJRZYJ
FILM

20 %

https://www.wetrok.pl/pl/


Szorowarki samojezdne Drivematic:  
trzy maszyny o różnych specjalnościach

Większy komfort, bezpieczeństwo i maksymalna wydajność – to tylko niektóre korzyści, które oferują trzy 
samojezdne szorowarki Drivematic firmy Wetrok. Maszyny Drivematic doskonale sprawdzają się zarówno 
w wąskich alejkach supermarketów, jak i w przestronnych korytarzach czy dużych halach magazynowych. 
Wybierz już teraz optymalny model. 

Opcjonalny system dozowania
zapewnia zawsze optymalne
stężenie detergentu w wodzie.
Z korzyścią dla środowiska,
Twojego budżetu – i bezpieczeń-
stwa, ponieważ podłoga umyta 
takim roztworem zachowuje 
właściwości antypoślizgowe.

Optymalne dozowanie

Drivematic Delight
Do małych powierzchni 
  

Drivematic Delarge
Do większych powierzchni 

Drivematic Deluxe
Wersja luksusowa do dużych 
powierzchni 

OBEJRZYJ
FILM

Zdecydowanie
większy komfort

Wszystkie modele są 
wyposażone w innowacyjne 
dodatki:

Prosta obsługa
Intuicyjny panel sterowania ułatwia
obsługę, dzięki czemu nawet nowi
użytkownicy potrafią korzystać z
maszyn.

Ergonomiczny fotel
Do zalet maszyn Drivematic 
zalicza się przede wszystkim niski 
poziom wsiadania, wygodny fotel i 
optymalna pozycja podczas pracy.

Łatwa zmiana szczotek
Bez brudzenia rąk: pady i szczotki
zakłada się automatycznie jednym
przyciskiem i również automatycz-
nie zdejmuje.

Praktyczne napełnianie
System Quick-Refill i wbudowane
złącze do węża umożliwiają szyb-
kie napełnienie maszyny zwykłym 
wężem ogrodowym. Jeżeli zbior-
nik na świeżą wodę jest pełen, 
dopływ wody zostaje automatycz-
nie zatrzymany.

Zobacz maszyny 
Drivematic w akcji. 

https://youtu.be/I05PXa0moG4
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Modele i wersje

Wszystkie modele dostępne również z lampką bezpieczeństwa * Akumulator litowy

Model Delight Delarge Deluxe

Wyposażenie podstawowe

Ładowarka wewnętrzna

Elektryczny napęd jezdny

System Quick-Refill

Panel szczotek (komplet)

Ssawa (komplet)

Listwy gumowe (zestaw)

Osłona przeciwuderzeniowa z przodu/z tyłu

Pistolet natryskowy

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw wyciszający Silent Kit opcjonalny opcjonalny –

Lampa bezpieczeństwa (SL) opcjonalny opcjonalny

System dozujący (komplet) opcjonalny opcjonalny opcjonalny

Napęd na wszystkie koła – – opcjonalny

Szczotki boczne prawe (SB) – – opcjonalny

Dane techniczne

Teoretyczna wydajność czyszczenia powierzchni 3960 m2/h 5040 m2/h 9000 m2/h

Szerokość robocza 66 cm 84 cm 102 cm

Długość całkowita 138 cm 149 cm 199 cm

Szerokość całkowita 68 cm 88 cm 112 cm

Szerokość ssawy 85 cm 98 cm 120 cm

Wysokość całkowita 117 cm 126 cm 145,5 cm

Waga (z akumulatorami) 386 kg 409 kg 765 kg

Zbiornik na świeżą wodę 70 l 120 l 200 l

Zbiornik na brudną wodę 80 l 140 l 220 l

Liczba szczotek 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Nacisk szczotek 30 kg 36 kg 30–90 kg

Prędkość obrotowa szczotek 180 1/min 180 1/min 180 1/min

Moc silnika szczotek 500 W 1’100 W 2x 750 W

Próżnia 110 mbar 110 mbar 230 mbar

Ilość tłoczonego powietrza 32 l/s 32 l/s 32 l/s

Prędkość jazdy do przodu 0–7 km/h 0–7 km/h 0–9 km/h

Prędkość jazdy do tyłu 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h 0–4,5 km/h

Moc turbiny ssącej 400 W 500 W 750 W

Maks. zdolność pokonywania wzniesień 12% 10% 20%

Moc całkowita 1690 W 2395 W

Moc napędu jezdnego 750 W 750 W Napęd na wszystkie koła 2100 W/napęd na przednie koła 1400 W

Poziom hałasu 63/59 dB(A) 62/58 dB(A) 62 dB(A)

Akumulator

83.2 Ah (h)* Czas pracy do 2,2 h

105 Ah (h) Czas pracy do 2,2 h Czas pracy do 2,1 h

124.8 Ah (h)* Czas pracy do 3,3 h Czas pracy do 3,1 h

166.4 Ah (h)* Czas pracy do 4,4 h Czas pracy do 4,2 h

180 Ah (h) Czas pracy do 3,8 h Czas pracy do 3,6 h

208.0 Ah (h)* Czas pracy do 5,2 h

240 Ah (h) Czas pracy do 4,8 h

249.6 Ah (h)* Czas pracy do 6,2 h

240 Ah (h) Czas pracy do 3,4 h

285 Ah (h) Czas pracy do 4,0 h

https://www.wetrok.pl/pl/

