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Drivematic Delight:  
experten för trånga utrymmen

Letar du efter en kompakt åkbar kombiskurmaskin som rengör stora ytor på kort tid? Då är Drivematic Delight 
det perfekta valet. Den minimala vändradien ser till att även trånga utrymmen vid kassan eller smala passager 
enkelt kan rengöras. Extra praktiskt: Tack vare sin slanka form får Delight plats i de flesta personhissar när 
arbetet är slutfört.

Hög ytkapacitet för snabbt utfört arbete 

Litiumbatterierna (tillval) i kombination med 
en ansenlig arbetsbredd gör att maskinen 
tar sig snabbt framåt. När golvrengöringen 
är klar går den kompakta maskinen enkelt 
in i hissen.

Ramper och lutningar? 
Inga problem!

Där andra maskiner går bet kör Delight 
med full kapacitet i lutningar på upp till 
12 %. Därmed är branta passager rena 
barnleken.

Särskilt framtagen för trånga, smala 
partier

Smala utrymmen, vinklar och vrår är 
Delights specialitet. Den kräver knappt 
någon plats alls för att vända, vilket 
innebär att du kan rengöra även ytor som 
hittills krävt handstyrda maskiner med en 
sittmaskin.

12 %

Upplev 
Drivematic Delight 
in action!

WATCH 
M OV I E

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Delarge:  
specialisten för större ytor

Är du på jakt efter en robust åkbar kombiskurmaskin med ännu större ytkapacitet? Då har du hittat  
rätt med Drivematic Delarge. Maskinens generösa arbetsbredd och stora renvattentank ger den rätta  
kapaciteten för stora rengöringsytor.  

Effektiv – effektivare – Delarge!

Delarge drar ifrån de flesta jämförbara 
rengöringsmaskiner. Med en arbetsbredd 
på 84 cm och en renvattentank på  
120 liter kan den rengöra stora utrymmen 
och golv på ett ytterst effektivt sätt.

Rengöring utan störande buller

Tack vare sugluftsisoleringen kan Delarge 
arbeta mycket tyst. Det gör att den kan 
användas under den dagliga verksamheten 
utan att störa, vilket är ett stort plus för i 
synnerhet vårdinrättningar.

Specialdesignad för maskinell  
ytdesinfektion

Till Delarge (och Delight) kan en 
moppkonstruktion beställas som tillval. 
Med denna fördelas desinfektionsmedlet 
jämnt och sparsamt, så att mikroorg 
anismer i stor utsträckning dör.

Upplev 
Drivematic Delarge 
in action!

WATCH 
M OV I E

https://youtu.be/aW5iOc3Juq4


Drivematic Deluxe:
lyxversionen för stora områden  

Med Deluxe får du ett riktigt kraftpaket med massor av styrka och uthållighet! En riktig supermaskin 
för stora områden, konstruerad enligt mottot ”more is more”. Lyxmodellen i Drivematic-familjen skurar 
som ett fullblodsproffs i fyra timmar, hjälper till med sopningen och klarar kraftiga lutningar. Men den 
verkliga lyxen ligger i de praktiska funktionerna. 

Ett under av effektivitet i lyxklassen

Med en rymlig renvattentank på 200 liter, 
en drifttid på upp till fyra timmar och en 
effektiv framåtdrift i en hastighet på upp till 
9 km/h blir stora områden i parkeringshus, 
lagerhallar, varuhus eller flygplatser skinande 
rena på rekordtid. Dessutom klarar Deluxe 
lutningar på upp till 20 % (versionen med 
allhjulsdrift)!

Högsta säkerhet för förare och 
förbipasserande

Maskinen har orange säkerhetsbelysning 
och en LED-lampa framtill som gör att 
förbipasserande inte kan missa den.  
Säkerhetsutrustningen kompletteras av ett 
påkörningsskydd i stål och ett säkerhets-
bälte.

Smart hjälp ombord

Komplettera din Deluxe med praktiska 
rengöringshjälpmedel: Tack vare en 
spraypistol och en handsugskrapa som 
tillval rengör du enkelt och noggrant 
områden som maskinen inte kommer åt. 
Det kan till exempel vara längs kanter,  
i hörn och ytan under bänkar.

Upplev 
Drivematic Deluxe 
in action!

WATCH 
M OV I E

20 %
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Drivematic åkbara kombiskurmaskiner:  
tre musketörer med olika specialområden

Högre komfort och säkerhet och maximal effektivitet – detta och mycket mer får du med de tre 
Drivematic-maskinerna från Wetrok. Våra Drivematics fixar perfekt rengjorda golv i trånga gångar 
inne på stormarknaden, på stora golvytor och i enorma lagerhallar. Här får du hjälp att välja 
modellen för dig! 

Med doseringssystemet, som 
finns som tillval, kan du alltid få 
det perfekta förhållandet mellan 
vatten och rengöringsmedel. 
Det är bra för miljön, halksäker-
heten och din budget.

Perfekt dosering

Drivematic Delight
Experten i trånga utrymmen 
  

Drivematic Delarge
Specialisten för  

större ytor

Drivematic Deluxe
Lyxversionen för stora 
områden

Upplev våra  
Drivematics  
in action! 

WATCH 
M OV I E

Finesser för högre 
komfort

Alla modeller har följande 
specialfunktioner:

Enkel att använda
Tack vare en användarvänlig 
kontrollpanel kan maskinerna 
manövreras enkelt och intuitivt, 
även av nya användare.

Ergonomisk sits
Drivematic-maskinerna har låg 
instegshöjd och bekväm sits,  
vilket säkerställer en optimal 
sittposition.

Smidigt borstbyte
Slipp smutsiga händer: Byt borste 
med bara en knapptryckning –  
och rondellerna eller skurborstarna 
lyfts upp eller sänks ned automa-
tiskt. 

Praktisk påfyllning
Tack vare Quick-refill och en 
integrerad slangkoppling kan 
du fylla upp maskinen med en 
vanlig slang. När maxnivån har 
nåtts stoppas vattenpåfyllningen 
automatiskt.

https://youtu.be/DPgg0dXFKRQ
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Modeller och utföranden

Alla modeller finns även med säkerhetsbelysning * Litiumbatteri

Modell Delight Delarge Deluxe

Grundutrustning

Inbyggd laddare

Elektrisk drivenhet

Quick-Refill-system

Borstpaket, komplett

Sugskrapa, komplett

Set med suggummin

Påkörningsskydd fram/bak

Spraypistol

Specialutrustning

Silent Kit optional optional –

Säkerhetsbelysning (SL) optional optional

Doseringssystem, komplett optional optional optional

Allhjulsdrift – – optional

Sidoborste, höger (SB) – – optional

Tekniska data

Ytkapacitet, teoretisk 3 960 m2/h 5 040 m2/h 9 000 m2/h

Arbetsbredd 66 cm 84 cm 102 cm

Total längd 138 cm 149 cm 199 cm

Total bredd 68 cm 88 cm 112 cm

Sugbredd 85 cm 98 cm 120 cm

Total höjd 117 cm 126 cm 145,5 cm

Vikt (inkl. batterier) 386 kg 409 kg 765 kg

Renvattentank 70 l 120 l 200 l

Smutsvattentank 80 l 140 l 220 l

Antal borstar 2 st. 2 st. 2 st.

Borsttryck 30 kg 36 kg 30–90 kg

Borstvarvtal 180 1/min 180 1/min 180 1/min

Effekt, borstmotor 500 W 1’100 W 2x 750 W

Vakuum 110 mbar 110 mbar 230 mbar

Luftflöde 32 l/s 32 l/s 32 l/s

Hastigh., framåt 0–7 km/h 0–7 km/h 0–9 km/h

Hastigh., bakåt 0–2,5 km/h 0–2,5 km/h 0–4,5 km/h

Effekt, sugturbin 400 W 500 W 750 W

Max stigkapacitet 12% 10% 20%

Total effekt 1 690 W 2 395 W

Effekt, drivenhet 750 W 750 W Allhjul 2 100 W/framhjul 1 400 W

Bullernivå 63/59 dB(A) 62/58 dB(A) 62 dB(A)

Batteridata 

83.2 Ah (h)* Drifttid upp till 2,2 h

105 Ah (h) Drifttid upp till 2,2 h Drifttid upp till 2,1 h

124.8 Ah (h)* Drifttid upp till 3,3 h Drifttid upp till 3,1 h

166.4 Ah (h)* Drifttid upp till 4,4 h Drifttid upp till 4,2 h

180 Ah (h) Drifttid upp till 3,8 h Drifttid upp till 3,6 h

208.0 Ah (h)* Drifttid upp till 5,2 h

240 Ah (h) Drifttid upp till 4,8 h

249.6 Ah (h)* Drifttid upp till 6,2 h

240 Ah (h) Drifttid upp till 3,4 h

285 Ah (h) Drifttid upp till 4,0 h
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