
Duomatic Esprit
Ar Power-Whirl sistēmu telpu uzkopšanai.
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jsDuomatic Esprit: universāla tīrīšanas tehnoloģija

• Pateicoties Wetrok-Power-Whirl, grīdas nekavējoties paliek sausas
• Touch‘n‘Clean rokturis automātiskai mašīnas ieslēgšanai un izslēgšanai
• Ātrā uzpilde vienkāršai ūdens uzpildei ar automātisku padeves apturēšanu
• Pašbraucoša piedziņa atvieglotam darbam
• Automātiska birstu korpusa pacelšana un nolaišana 

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Preces numurs 50.211 50.212

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

Tehniskie dati
Platības veiktspēja (teorēt.) 2000 m2/h
Darba platums 50 cm
Kopējais garums 117 cm
Mašīnas platums 57 cm
Kopējais platums 79 cm
Tīrīšans platums 78 cm
Kopējais augstums 121 cm
Svars (iesk. akumulatoru) 215 kg
Tīrā ūdens tvertne 55 l
Netīrā ūdens tvertne 55 l
Birstu skaits 2 gab.
Birstu spiediens 28 kg (0,41 N/cm2)
Birstu apgriezienu skaits 200 1/min
Birstu motora jauda 2 × 370 W
Vakuums 155 mbar
Gaisa padeves ātrums 41 l/s
Sūkšanas turbīnas jauda 370 W
Piedziņas veids Pašbraucošā
Maks. kāpšanas spēja slīpumā 2%
Kopējā jauda 900 W
Trokšņa līmenis 69 dB(A)

Akumulators
Darbības laiks (76 Ah) līdz 2 h līdz 1,7 h
Darbības laiks (105 Ah) līdz 3 h līdz 2,7 h

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten 
Tālr.: +41 43 255 51 51; fakss: +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Vīne 
Tālr.: 0800 20 48 68; fakss: 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen 
Tālr.: +49 2171 398-0; fakss: +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Varšava 
Tālr.: +48 22 331 20 50; fakss: +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna 
Tālr.: +46 8 444 34 00; fakss: +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

Izmēģiniet Wetrok piedāvāto  
Duomatic Esprit darbībā.



Duomatic Esprit: bez pūlēm uz mirdzošiem rezultātiem

Izturīga, kompakta un uzticama — jaunā Duomatic Esprit universālā grīdas mazgājamā mašīna ir paredzēta 
ikdienas lietošanai. Attiecībā uz veiktspēju šī mašīna nepazīst kompromisus. Vadība tikai ar četrām pogām 
ir vienkārša, vadības panelis — skaidri saprotams. Duomatic Esprit rūpīgi noņem netīrumus un nekavējoties 
nožāvē notīrīto virsmu. Patentētā Wetrok-Power-Whirl sūkšanas uzgaļu tehnoloģija nekavējoties nodrošina 
sausu grīdu. Pateicoties 55 litru ūdens tvertnei ar iebūvēto ūdens sūkni, uzstādītais ūdens daudzums paliek 
nemainīgs. Spēcīgā pašbraucošā piedziņa nodrošina vieglu un precīzu manevrēšanu. 

Ergonomisks dizains: vairāk 
elastības un manevrēšanas iespēju

Ergonomisku un nenogurdinošu darba 
pozīciju nodrošina jūgstienis, kuru 
nepārtraukti var regulēt arī mašīnas 
lietošanas laikā. Tādējādi mašīna 
darbojas ātrāk un precīzāk. Un pēc 
darba? Vienkārši salokiet jūgstieni uz 
augšu. Tādā veidā ietaupīsiet vietu 
uzglabāšanas telpā. 

Ērta ūdens uzpildīšana: šļūtenes 
uzgalis un automātiska padeves 
apturēšana

Pateicoties ātrajai uzpildes 
sistēmai,vairs nezaudējiet laiku, 
uzpildot ūdeni: vienkārši pievienojiet 
standarta dārza šļūteni pie iebūvētā 
šļūtenes uzgaļa un atgrieziet krānu. Kad 
tvertne būs pilna, ūdens padeve tiks 
automātiski pārtraukta.

Rūpīga kopšana:  
arī iekšpusē

Cik tīras paliek grīdas, tik tīra ir arī 
Duomatic Esprit iekšpuse. Stingrais 
korpuss efektīvi pasargā iebūvēto 
sistēmu no netīrumiem un novērš ūdens 
iekļūšanu tajā.

Ērta mašīnas vadība:  
automātiskais birstu korpuss

Duomatic Esprit birstu korpuss tiek 
automātiski pacelts un nolaists. Tā 
darbība ir ergonomiska un neprasa 
liekas pūles. Birstes var vienkārši 
noņemt un pielikt.

Intuitīva vadība:
jo mazāk, jo labāk

Četras pogas uz pārskatāma 
ekrāna — jaunā Duomatic Esprit vadība 
ir vienkārša un viegli saprotama. Kā 
papildu funkciju var izvēlēties paroles 
aizsardzību, lai novērstu nesankcionētu 
mašīnas lietošanu.

Drošība, izmantojot Touch‘n‘Clean

Ergonomiskais rokturis palielina vadības 
drošību: vienkārši satveriet rokturi 
un mašīna uzsāks darbību; atlaidiet 
rokturi — un mašīna apstāsies. Tādā 
veidā tiek taupīta enerģija un palielināts 
kalpošanas ilgums.

Perfekta dozēšana: palīdzēs gan 
budžetam, gan apkārtējai videi

Vienmēr izmantojat pareizo ūdens un 
tīrīšanas līdzekļu daudzumu? Pēc 
tam izvēlieties automātisko dozēšanas 
sistēmu. Tādā veidā Duomatic Esprit 
darbosies optimāli. Šādi darbs tiks 
paveiktsefektīvāk un samazināsies arī 
izmaksas.

Tūlītējažāvēšana:  
uzlaboti rakeļi.

Inovatīvā un patentētā Wetrok Power-
Whirl tehnoloģija nodrošina maksimālu 
sūkšanas efektivitāti. Tādā veidā 
sūkšanas elementi rada optimālu 
uzsūkšanas virpuli, kas uzreiz nožāvē 
grīdu perfektam rezultātam.




