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Szorowarka mimośrodowa Durodisc X
Prostokątna szorowarka jednotarczowa

Wielu pracowników sprzątających boi się używać szorowarki jednotar-
czowej. Aby rozwiązać ten problem, fi rma Wetrok stawia obecnie na 
innowacyjną technologię mimośrodową. Tryb delikatnych wibracji 
sprawia, że nowej generacji szorowarki jednotarczowe są niezwykle 
łatwe w prowadzeniu – nawet dla niedoświadczonych użytkowników. 

Durodisc X to prostokątna szorowarka jednotarczowa do czyszczenia 
zasadniczego, okresowego i regularnego różnych rodzajów podłóg. 
Co wyróżnia Durodisc X? Prostokątny kształt pozwala dotrzeć 
do każdego narożnika i każdej krawędzi. Nowy tryb pracy 
umożliwia jeszcze szybsze rezultaty przy zachowaniu wysokiej 
wydajności czyszczenia powierzchni.

Nowa technologia 
gwarantująca perfek-
cyjną czystość podłóg

Idealne rozwiązanie 
dla pracowników o 
drobnej budowie

Brak konieczności 
ręcznego czyszczenia 
krawędzi

W porównaniu z szorowarką 
jednotarczową maszyna mimośrodowa 
porusza się delikatnie wibrując. 
W połączeniu z mocnym napędem 
mimośrodowym Durodisc X gwarantuje 
perfekcyjne rezultaty czyszczenia 
w każdym narożniku i przy każdej 
krawędzi.

Durodisc X to idealne rozwiązanie dla 
niedoświadczonych pracowników o 
drobnej budowie. Ponieważ podczas 
czyszczenia szorowarka wykonuje 
delikatne ruchy oscylacyjne do przodu, 
a nie silnie rotujące ruchy boczne, nie 
ma możliwości wyślizgnięcia się z ręki. 

Prostokątna konstrukcja Durodisc X 
umożliwia czyszczenie do samej 
krawędzi. Maszyna mimośrodowa 
wykonuje za pracownika kompleksowe 
czyszczenie krawędzi i narożników – 
to codzienna oszczędność cennego 
czasu i pieniędzy.

Chcą Państwo wymienić pad lub 
oczyścić kółka w swojej szorowarce 
mimośrodowej? Nie ma problemu! 
W przypadku Durodisc X nie trzeba 
klękać na podłodze. Dzięki składanemu 
podwoziu można postawić maszynę 
i wykonać tę czynności w wygodnej, 
ergonomicznej pozycji. 

W Durodisc X wykluczono również 
możliwość zaplątania się kabla w 
dolnej części maszyny. Tarcza się nie 
obraca, dzięki czemu nawinięcie lub 
zakleszczenie jest niemal całkowicie 
niemożliwe. Oznacza to jeszcze większe 
bezpieczeństwo pracy!

Durodisc X pozwala stosować różne 
standardowe procedury czyszczenia. 
W zależności od potrzeb do czyszczenia 
i polerowania można wykorzystywać 
różne płyty obciążnikowe.

Składane podwozie 
umożliwiające 
ergonomiczną 
wymianę pada 

Większe bezpieczeń-
stwo pracy dzięki 
stosowaniu wibracji 
zamiast obrotów

Jedna maszyna do 
różnych metod
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Dane techniczne Durodisc X
Szorowarka mimośrodowa

Przetestuj 
teraz 
Durodisc X

Chcieliby Państwo przetestować nową szorowarkę 
mimośrodową w swoim obiekcie?

Doradca klienta lub nasze Biuro Obsługi Klienta chętnie zorganizuje 
maszynę testową.

Przegląd i akcesoria

Producent Wetrok
Model Durodisc X
Nr art. 20210 (CH) 

20211 (świat)

Dane techniczne
Powierzchnia robocza (dł. × szer.) 35 × 50 cm
Waga maszyny (bez dodatkowych obciążników) 44 kg
Dodatkowe obciążniki (opcja) 25 (2 × 12,5) kg
Nacisk powierzchniowy na podłogę 39,4 g/cm²
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 65 × 51 × 130 cm
Prędkość obrotowa silnika 2850 rpm
Moc silnika 1100 W
Poziom hałasu 78 dB(A)
Napięcie 230 V
Częstotliwość 50 Hz
Długość kabla sieciowego 12,5 m

Akcesoria
21176 Zbiornik na wodę, 14 litrów 1 szt.
21211 Zestaw dodatkowych obciążników, 25 kg 1 szt.
21213 Zestaw trzpienia zatrzaskowego 1 szt.

Materiały eksploatacyjne
22189 Pad szorujący czerwony 50 ×  35 cm 5 szt.
22190 Pad szorujący niebieski 50 × 35 cm 5 szt.
22191 Pad szorujący zielony 50 × 35 cm 5 szt.
22192 Pad szorujący czarny 50 × 35 cm 5 szt.
22193 Pad włóknisty Microsol 50 × 35 cm 5 szt.
22420 Siatka do polerowania 60, 50 × 35 cm 1 szt.
22422 Siatka do polerowania 80, 50 × 35 cm 1 szt.
22424 Siatka do polerowania 100, 50 × 35 cm 1 szt.
22426 Siatka do polerowania 150, 50 × 35 cm 1 szt.

Wskazówka: 
Prostokątną szorowarkę mimośrodową wykorzystuje się do 
tych samych zastosowań, co konwencjonalną szorowarkę 
jednotarczową. W zależności od rodzaju podłogi do 
maszyny montuje się odpowiedni pad:

Do artykułu 
„Pady maszynowe: Jaki kolor  
do jakiej podłogi?”

tych samych zastosowań, co konwencjonalną szorowarkę 
jednotarczową. W zależności od rodzaju podłogi do 
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