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Handsopmaskiner och sopsugmaskiner 
För rena ytor både inne och ute



Wetrok Sweeper:
två avlastande handsopmaskiner

Med den här handsopmaskinen befrias små till medelstora ytor från alla typer av smuts i en handvändning. 
Tack vare det dubbla borstsystemet med två tallriksborstar och borstvals kan du avlägsna smuts motsvarande 
två rengöringspass i en enda genomgång. Från löv och halvätna chokladkakor till aluminiumburkar. Modellerna 
Turbo Sweep 77 Plus och Master Sweep 97 Plus är inte bara specialiserade på utomhusytor utan rengör också 
lagerlokaler och industriytor med strålande resultat.

•	 dubbel smutsupptagnings
förmåga tack vare 
tallriksborstar och borstvals

•	 mjuk Softgrip påskjutnings
bygel ger optimal ergonomi 
och halkskydd

•	 de robusta stödhjulen gör 
det möjligt att köra även på 
ojämna ytor

•	 dubbel smutsupptagnings
förmåga tack vare 
tallriksborstar och borstvals

•	 mjuk Softgrip påskjutnings
bygel ger optimal ergonomi  
och halkskydd

•	 de robusta stödhjulen gör  
det möjligt att köra även på 
ojämna ytor

•	 stort batteri för lång drifttid

Turbo Sweep 77 Plus

Master Sweep 97 Plus

Två tallriksborstar som verkar i motsatta riktningar samlar upp smutsen över hela 
den roterande borstbredden och för den vidare till den bakomliggande borstvalsen. 
Valsen samlar upp smutsen och för den vidare till den stora behållaren. Samtidigt 
samlar borstvalsen upp den fina smutsen.

Smart koncept med dubbla tallriksborstar

Batteridriven 
borstdrivning



Speedmatic Twister: 
en lättmanövrerad manuell sopsugmaskin 

De kunder som bestämmer sig för Speedmatic Twister behöver inte längre någon 
separat utrustning för mattrengöring. När den ställs om till de valbara mattborstarna 
rengör den här maskinen mattor lika effektivt och med lika gott resultat som på hårda 
golv utomhus.

Enkel rengöring av mattor 

Speedmatic Twister är perfekt för sopning av medelstora ytor. Den är smidig och kompakt men sopar 
ändå över imponerande 78 cm bredd. Tack vare batteriet är den tyst och utsläppsfri. Därför är den 
också perfekt för slutna utrymmen och hallar. Men den här allroundtalangen klarar ännu mer: Med den 
valbara mattsatsen visar den ytterligare kvaliteter vid rengöring av textila golvbeläggningar.

•	 lätt att manövrera och kan 
utan problem användas  
i trånga utrymmen

•	 tyst batteridrift och 
integrerad laddare

•	 också perfekt för slutna 
utrymmen (utsläppsfri)

•	 servicevänlig och robust  
till vardags

•	 tvättbart polyesterfilter  
för fuktigt skräp

•	 kan som tillval också 
användas för mattrengöring

Speedmatic Twister 



Speedmatic Tornado Pro:
en mycket mångsidig åkbar sopsugmaskin

Speedmatic Tornado Pro går fram som en virvelvind genom sopmaskinernas värld.  
Detta är en maskin som är en allroundtalang både inomhus och utomhus  
och som alltid presterar på topp. Du kan välja mellan en batteridriven variant  
eller en bensinversion.

Du väljer själv om du vill ha en batteri eller bensindriven Tornado. 
Välj mellan en kraftfull bensinmotor för utomhus eller en tyst 
batteridriven variant för inomhus. Oavsett tar du dig snabbt framåt 
i platta parkeringsgarage, utomhusparkeringar i motlut och i 
högfrekventerade lagerhallar.

Strömbesparing hos batterivarianten:
När maskinen står still stannar borstarna efter tre 
sekunder. Det är en funktion som skyddar golvet 
och minskar slitaget på borstarna.

Välj mellan batteri- eller bensinmodell

Byt borstvals utan verktyg 
Nu kan du ställa undan 
verktygslådan. Du byter 
borstvalsen helt utan verktyg 
och med bara några få grepp.

Kraftfulla borstar  
för bästa resultat 
De optimerade sidoborstarna 
avlägsnar smutsen längst 
in i hörnen – på rekordtid! 
Underhållsintensiva drivremmar 
har fått ge plats åt elmotorer. 

Speedmatic Tornado Pro 

Video
Upplev Speedmatic 
Tornado Pro från Wetrok 
i praktiken!

Alla delar (säte, fotpedal osv.) 
har anpassats ergonomiskt 
perfekt till varandra och fått 
den optimala vinkeln. Praktiskt 
nog har kontrolldisplayen 
placerats direkt i ratten hos 
batterivarianten.

Specialutrustning för ergonomiskt arbete



Speedmatic Zyklon:
en åkbar sopsugmaskin med stor ytkapacitet

Behöver du en stark sopsugmaskin för dina uteområden som snabbt klarar stora ytor?  
Då är Speedmatic Zyklon det perfekta valet. Mycket avfall, stora ytor och mycket smuts är något den 
här arbetshästen gillar. Efter en omgång med detta kraftpaket kommer du knappt att känna igen ytorna!

När den stora smutsbehållaren till Speedmatic Zyklon är full kan du tömma den 
utan att använda muskelkraft. Manövrera bara spaken så lyfts smutsbehållaren upp 
hydrauliskt. Nu kan du utan ansträngning tömma innehållet i avfallscontainern.

Ergonomisk hög tömning

Är skräpet fuktigt? 
Inga problem!
Våta löv finns överallt på hösten. 
Det är inga som helst problem för 
Zyklon. Polyesterfiltret går att tvätta 
och därför leder inte ens fuktigt 
skräp till höga underhållskostnader.

Hög ytkapacitet för högt 
tempo
Den kraftfulla dieselmotorn 
och den generösa 
arbetsbredden gör att 
du snabbt blir klar med 
rengöringen. 

Lång räckvidd –  
även i motlut
Det är få uteområden som är 
helt platta. Därför har Zyklon 
extra kraft för ramper och 
uppgångar.  

Speedmatic Zyklon 
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Modeller och versioner:  

Speedmatic-modell Twister Tornado Pro P-XT Tornado Pro B Zyklon
Artikelnummer 71500 71509 71507 71503

Grundutrustning
Sidoborste standard
Borstvals standard
Batterisats torr

Timräknare –

Tekniska data
Arbetsbredd med sidoborstar 78 cm 125 cm 154 cm
Arbetsbredd utan sidoborstar 50 cm 70 cm 90 cm
Total längd 128 cm 140 cm 163 cm
Total bredd 75 cm 101 cm 121 cm
Total höjd 113 cm 114 cm 152 cm
Filteryta 2,25 m2 6 m2 8 m2

Tömning av smutsbehållare manuell manuell hydraulisk
Ytkapacitet, teoretisk 3 500 m2/h 5 625 m2/h 8 125 m2/h 12 320 m2/h
Vikt 98 kg 262 kg 337 kg 645 kg
Smutsbehållare 40 l 95 l 95 l 160 l
Total effekt 0,3 kW 4,1 kW 1,1 kW 10 kW
Hastigh., framåt – 4,5 km/h 6,5 km/h 8 km/h (7 km/h rekommenderas)
Max stigkapacitet – 16 % 12 % 16 %
Typ av drivning elektrisk 4takts bensinmotor elektrisk Dieselmotor
Batteri 12 V/105 Ah – 24 V/180 Ah –
Filterskakare manuell elektrisk
Filtermaterial Polyester

Sweeper-modell Turbo Sweep 77 Plus Master Sweep 97 Plus
Artikelnummer 70016 70017

Grundutrustning
Torrbatteri
Laddare
Tallriksborstsystem
Finsmutsborstvals
2 st. dammfilter
Softgrip påskjutningsbygel
Steglös höjdinställning av 
skurborstar

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk 2 860 m2/h 4 100 m2/h
Arbetsbredd 77 cm 97 cm
Vikt 12 kg 22 kg
Smutsbehållare 50 l 50 l
Borstdrivning manuell elektrisk och manuell
Batterispänning – 12 V

Batterier
Drifttid 15 Ah – upp till ca 2 h
Laddtid fulladdning – ca 7 h

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 3980

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL02820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00


