Modeļi un versijas

• Grīdas mazgājamā mašīna — īpaši efektīva lielu platību mazgāšanai
• Kompakts izmērs un mazs apgriešanās rādiuss — ideāli piemērota liftos un šauros koridoros
• Ārkārtīgi klusa — piemērota slimnīcās un pansionātos
• Izsmalcināta ergonomika un vienkāršs ekrāns — intuitīvi lietojams
• Vienkārša tvertnes tīrīšana — augstas kvalitātes saglabāšanai un teicamai higiēnai

Modelis
Preces numurs

Klusa:
tas pieder pie labām manierēm
Sūkšanas trokšņa izolēšana ir Drivematic
Delight standarts. Turklāt Silent Kit ir ļoti
noderīga papildfunkcija. Šī funkcija ļauj
ievērojami samazināt jūsu mazgājamās
mašīnas trokšņa līmeni, kas ir īpaši
vēlams slimnīcās un pansionātos.

Tvertnes tīrīšana:
tīrais nieks
Kvalitāte sākas ar tīrību — arī Jūsu mazgājamām
mašīnām. Tieši tāpēc Drivematic Delight
mašīnai ir īpaša kontroles atvere, caur
kuru var veikt rūpīgu tvertnes tīrīšanu.
Tādā veidā tiek garantēta ne tikai higiēna, bet
arī Jūsu mašīnas kalpošanas ilgums.

Standarta
50.092

Drivematic Delight
Silent
SDL
50.093
50.094

Pamata aprīkojums
Iebūvētais lādētājs
Elektriskā piedziņa
Ātrā uzpildes sistēma
Pilnīgs birstes korpuss
Pilnīgs sūkšanas uzgalis
Rakeļu komplekts
Pilnīga dozēšanas sistēma

–

–

Papildu aprīkojums
Silent Kit
Pagrieziena drošības signāllampiņa (SDL)

–
–

–

Tehniskie dati
Platības veiktspēja (teorēt.)
Darba platums
Kopējais garums
Kopējais platums
Tīrīšans platums
Kopējais augstums
Svars (iesk. akumulatoru)
Svars (iesk. aku. un ūdeni)
Tīrā ūdens tvertne
Netīrā ūdens tvertne
Birstu skaits
Birstu spiediens
Birstu apgriezienu skaits
Birstu motora jauda
Vakuums
Gaisa padeves ātrums
Ātrums virz. uz priekšu
Ātrums atpakaļgaitā
Akumulatora jauda
Akumulatora darbības laiks
Sūkšanas turbīnas jauda
Piedziņas veids
Maks. kāpšanas spēja slīpumā
Kopējā jauda
Vilces motora jauda
Trokšņa līmenis

–

–

3960 m2/h
66 cm
138 cm
68 cm
85 cm
117 cm
335 kg
405 kg
70 l
80 l
2 gab.
40 kg (0,36 N/cm2)
180 1/min
1100 W
110 mbar
32 l/s
0–7 km/h
0–2,5 km/h
105/180 Ah
līdz 3,5 h
350 W
Vilces motors
12%
2240 W
750 W
63/59 dB(A)

Silent SDL
50.095

Standarta
50.096

Drivematic Delight Dosing
Silent
SDL
Silent SDL
50.097
50.098
50.099
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Drivematic Delight: Iespējas, kas iedvesmo
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Izmēģiniet Wetrok piedāvāto
Drivematic Delight darbībā.

Izmēri:
izmantojama jebkur
Kompaktā mazgājamā mašīna, kuras platums ir
tikai 85 cm, ir piemērota darbam šaurajos liftos.
Arī izbraukšana starp kasēmnav problēma.
Ar Drivematic Delight var ērti manevrēt,
tāpēc arī šaurasejas ir viegli iztīrāmas.
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Drivematic Delight
Starojošām grīdām. Un starojošām acīm.

Drivematic Delight: inteliģenta tehnoloģija, kas rada prieku
Jūsu darbinieki novērtēs mašīnas intuitīvo vadību. Kā arī priecāsies par vēl lielāku darba efektivitāti
un nevainojamo darbību. Tagad ar Drivematic Delight lielas platības var iztīrīt daudz ātrāk. To garantē
kompaktais mašīnas izmērs un mazā apgriešanās rādiusa iespējas — gan liftos, gan kases zonās.
Ergonomiskais sēdeklis nodrošina tūlītēju darba uzsākšanu — darbiniekiem nav jāregulē uzstādījumi.

Ergonomiska:
patiess prieks visiem
Ekrāns:
vienkārši loģisks
Uzmanību, gatavību, starts — tā darbojas Drivematic Delight.
Mūsu mašīnas ekrāns ir ārkārtīgi intuitīvs un, pateicoties nelielajam
pogu skaitam, vadība ir īpaši vienkārša.
Jūsu izpratnē tas ir: apsēdieties, ieslēdziet un tīriet.

Dozēšanas sistēma:
perfekta attiecība

1,65 m
Apgriešanās
rādiuss

Perfekta ergonomika — viena no Drivematic Delight iezīmēm.
Šādi izceļas mašīna ar zemu iekāpšanas augstumu, plašu
brīvo zonu kājām un ērtu sēdekli, kas automātiski nodrošina
optimālu sēdēšanas pozīciju katram lietotājam. Tā ir ērta un
izcili praktiska.

12%
slīpums

Inteliģentā taupība — to nodrošina mūsu papildus pieejamā
dozēšanas sistēma. Šī sistēma ir ne tikai kvalitatīva un pilnībā
automātiska — tā arī taupa ūdeni un tīrīšanas līdzekļus dienu
no dienas. Jūs redzēsiet: dozēšanas sistēma atmaksājas. Gan
apkārtējai videi, gan Jūsu budžetam.

Ātrā uzpilde:
ērta ūdens uzpilde

5

sekundēs
Īpaši ērta, īpaši praktiska — pateicoties ātrajai uzpildei un
iebūvētajam šļūtenes uzgalim, mašīnu Drivematic Delight var
uzpildīt, izmantojot standarta dārza šļūteni. Kad 70 litru tīrā ūdens
tvertne ir uzpildīta līdz maksimālajam daudzumam, ūdens padeve
tiek automātiski apturēta.

Perfekta manevrēšanas spēja
Ar īpaši mazo apgriešanās rādiusu var
ātri un veikli manevrēt. Arī šaurās telpās
un koridoros mašīnu var pagriezt bez
problēmām.
Šaurās ejās un plašās zonās, koridoros
un pagrabos ar stūriem un slīpumiem:
Drivematic Delight ir gatavs lietošanai
jebkur.

Tīrīšana slīpumā:
vienmēr tik uz augšu
Uzbrauktuves, slīpumi un kāpumi —
ko nespēj citas mašīnas, to spēj
Drivematic Delight. Kompaktajai mašīnai
ir pietiekami daudz jaudas, lai pārvarētu
12% slīpumu, izmantojot pilnu jaudu.
Vienmēr uz priekšu un uz augšu.

Birstu maiņa ar vienu pogas
spiedienu
Vairs nekādu nepatīkamu darbību un
netīru roku: automātiskā birstu maiņa
ir ne tikai tīrs, bet arī pavisam vienkārši
paveicams process. Drivematic Delight
birstu korpusu var nolaist un pacelt,
atrodoties uz sēdekļa. Spilventiņi un birstes
tiek automātiski paceltas un pēc lietošanas
atkal nolaistas.

