Discomatic Bolero I Discomatic Mambo
Rytmiczne czyszczenie

Korzyści w skrócie:
Discomatic Bolero:
mistrzyni metamorfozy 2 w 1

Discomatic Mambo:
wytrzymała atletka

•

•

•

•

elastyczność: dwa rozmiary zbiorników,
dwa systemy odsysania (w przód i w tył)
oszczędność czasu: łatwa wymiana ssaw
z wykorzystaniem najnowocześniejszej
technologii magnetycznej
dokładność: przednie oświetlenie LED
o dużej mocy pozwala szybko wykryć
zabrudzenia

•
•

wysoka wydajność: szybkie czyszczenie
dużych powierzchni dzięki zwiększonej
szerokości roboczej
wytrzymałość: długa żywotność akumulatora
umożliwia pracę bez przerw
indywidualność: automatyczny system dozowania dostępny jako rozwiązanie opcjonalne

BOLERO 10

BOLERO 20

MAMBO

Modele i wersje:

Discomatic
Nr art.
Akumulator litowy
Koło pomocnicze

Bolero 10
50240 50241 50242 50243
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
•
•

Discomatic
Nr art.
Model

Mambo
50025
Szczotki

System dozowania

Bolero 20
50245 50246 50247 50248
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
•
•

Mambo Dosing
50026
50028
Szczotki
Pady
•

Mambo Kabel
50027
Szczotki

•

Dane techniczne:
Discomatic
Teoretyczna wydajność
czyszczenia powierzchni
Szerokość robocza
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Szerokość ssawy
Wysokość całkowita
Zbiornik na czystą wodę
Liczba szczotek
Nacisk szczotek [kg]
Nacisk szczotek [N/cm2]
Poziom hałasu – tryb normalny
Ciężar maksymalny z wodą

Bolero 10

Bolero 20

Mambo

1100 m²/h

1100 m²/h

1720 m²/h

36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
10 l
2
16 kg
0,38 N/cm²
69 dB(A)
58

36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
20 l
2
16 kg
0,38 N/cm²
69 dB(A)
73

43 cm
95 cm
58 cm
55 cm
112 cm
30 l
2
28 kg
0,45 N/cm²
71 dB(A)
93
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Szczegółowe informacje

Discomatic Bolero 10 i 20:
mistrzyni metamorfozy 2 w 1
W świecie, który zmienia się w coraz szybszym rytmie, potrzeba przede wszystkim jednego: elastyczności.
Właśnie dlatego firma Wetrok zaprojektowała niezwykłą maszynę Discomatic Bolero. Dwa zbiorniki różnej
wielkości – które można wymieniać bez użycia narzędzi – umożliwiają błyskawiczną zmianę rodzaju
zastosowania. Czasy, kiedy trzeba było wybierać między szorowarką do średnich powierzchni ,a kompaktowym
modelem z niskim prześwitem od podłoża, ustępują miejsca nowej erze elastyczności.

Dwa wymienne zbiorniki –
jeden wózek transportowy
10 LITROWY ZBIORNIK:
do efektywnego czyszczenia trudno dostępnych
miejsc
Bardzo niski prześwit od podłoża sprawia, że
maszyna znakomicie czyści również powierzchnie
pod ławkami i meblami. Odsysanie jest możliwe
nawet podczas jazdy wstecz. Dzięki temu pod
meblami nie pozostaje nawet kropla wody.
20 LITROWY ZBIORNIK:
do czyszczenia mniejszych lub średnich powierzchni
Dzięki błyskawicznej wymianie zbiornika maszyna
Maxi jest zawsze do dyspozycji – gotowa, aby na
wszystkich powierzchniach szybko wprowadzić nowy
poziom czystości.
Nowe technologie, nowy komfort
Użytkownicy mocują i zdejmują ssawy za pomocą
magnesów, co pozwala zrezygnować z wielu
zbędnych czynności. Niezwykle wygodna jest
również wymiana listew gumowych: poprzez
zatrzaśnięcie.
Spot on – brud znika
Zaawansowany system oświetlenia LED to
prawdziwa sensacja na rynku. Również w najdalszych
zakamarkach, pod meblami lub w warunkach słabego
oświetlenia zabrudzenia są natychmiast widoczne w
świetle reﬂektorów.

Poza tym…
Zbiorniki, listwy gumowe i ssawy można mocować i
zdejmować bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Trzy maszyny, jedna misja:
odciążenie użytkownika
Discomatic Mambo oraz Bolero 10 i 20 – trzy szorowarki, które wyznaczają standardy wytrzymałości
i elastyczności w sprzątaniu budynków. Maszyny są wyposażone w wiele dodatkowych rozwiązań
ułatwiających pracę, a ich prowadzenie i transport nie sprawia żadnych problemów. Dzieje się tak między
innymi za sprawą rękojeści z regulacją wysokości i koła pomocniczego z przodu maszyny. Wszystko po to,
aby użytkownicy nie wypadli z rytmu.

Nowoczesne szczotki tarczowe
zamiast grubych wałków

Bez wysiłku
z punktu A do punktu B

Dwie szczotki tarczowe zapewniają duży nacisk
i odciążają użytkownika przy prowadzeniu
maszyny: maszyna sama porusza się do
przodu.

Koło pomocnicze z przodu pozwala wygodnie i
bez wysiłku przeprowadzać maszynę z miejsca
na miejsce.

Discomatic Mambo:
wytrzymała atletka
Discomatic Mambo to sprawdzona na rynku i mocna maszyna z linii Discomatic. Wielu zadowolonych
klientów w kraju i za granicą używa już Discomatic Mambo, która nie ma sobie równych pod względem
dynamiki i wytrzymałości. Dzięki dużej szerokości roboczej i wyjątkowo długiej żywotności akumulatora
maszyna zapewnia doskonałe rezultaty czyszczenia zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach.

Discomatic Mambo:
zdobywczyni nagrody Interclean
Innovation Award
Łatwa obsługa
Na wyświetlaczu znajdują się zaledwie cztery
przyciski, dzięki czemu obsługa jest łatwa i nie
wymaga uprzedniego instruktażu.

Rękojeść z regulacją wysokości
Podczas pracy użytkownicy mogą w każdym
momencie dostosować kąt rękojeści do swojego
wzrostu po prostu go podnosząc lub obniżając.

Wbudowany akumulator klasy
Premium
Wbudowany akumulator litowo-żelazowofosforanowy, najbezpieczniejszy z akumulatorów
litowych, wykazuje nawet cztery razy dłuższą
żywotność niż zwykły akumulator.

Niespotykana zwrotność
Wąskie korytarze z ograniczonym miejscem do
zawracania to dla maszyn Discomatic strefa
komfortu: są tak zwrotne i dynamiczne, że
czyszczą nawet zastawione powierzchnie.

Duża powierzchnia w krótkim czasie
Mimo kompaktowych rozmiarów
Mambo bez problemu dorównuje dużym
szorowarkom pod względem wydajności
czyszczenia.
Praca bez przerw
Zbiornik o pojemności 30 litrów w
połączeniu z ponadprzeciętną żywotnością
akumulatora umożliwia dłuższą pracę bez
przerw.
Dozowanie jest decydujące
Jeżeli maszyna Mambo jest wyposażona
w zintegrowany system dozowania, to
jedno naciśnięcie przycisku wystarcza
do przygotowania w 100% optymalnego
roztworu wody i detergentu.

