
Duomatic Esprit
Power-Whirl ile bakım temizliğini gerçekleștirin
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• Wetrok-Power-Whirl sayesinde anında kuru zeminler
• Makineyi otomatik olarak bașlatmak ve durdurmak için Touch‘n‘Clean kolu
• Otomatik kapanma özellikli kolay su dolumu için hızlı dolum
• İtme gücü ve kolay çalıșma için Self-Drive
• Otomatik olarak kaldırılabilen ve indirilebilen fırça gövdesi 

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Ürün numarası 50.211 50.212

Temel donanım
Dahili șarj cihazı
Hızlı dolum sistemi
Fırça gövdesi, komple
Emiș ağızı, komple
Emiș kenarı seti
Dozajlama sistemi, komple

Teknik veriler
Alan performansı, teorik 2000 m2/saat
Çalıșma genișliği 50 cm
Toplam uzunluk 117 cm
Makine genișliği 57 cm
Toplam genișlik 79 cm
Emiș genișliği 78 cm
Toplam yükseklik 121 cm
Ağırlık (batarya ile birlikte) 215 kg
Temiz su tankı 55 l
Atık su tankı 55 l
Fırça adedi 2 adet
Fırça basıncı 28 kg (0,41 N/cm2)
Fırça devir sayısı 200 1/dk
Fırça motorunun performansı 2 × 370 W
Emiș gücü 155 mbar
Hava akıș miktarı 41 l/s
Emiș türbini performansı 370 W
Tahrik türü Self-Drive
Azami tırmanma kabiliyeti %2
Toplam performans 900 W
Gürültü seviyesi 69 dB(A)

Batarya
Kullanım süresi 76 Ah 2 saate kadar 1,7 saate kadar
Kullanım süresi 105 Ah 3 saate kadar 2,7 saate kadar

Wetwork Duomatic Esprit makinesini
çalıșırken deneyimleyin.
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Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
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Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01
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Son derece düzenli: 
makinenin içi de buna dahil
Temizlenen zeminler gibi Duomatic 
Esprit makinesinin içi de son derece 
temizdir. Sağlam gövdesi montaj 
sistemini kire karșı etkili bir șekilde 
korurken suyun içeriye girmesini 
engeller.

Duomatic Esprit: kolayca parlak sonuçlar almak için

Dayanıklı, kompakt, güvenilir – yeni Duomatic Esprit ovma/süpürme makinesi günlük uygulamalar için çok yönlü 
bir araçtır. Performanstan asla ödün vermez. Dört düğmeye sahip olan makinenin kullanımı oldukça kolaydır ve 
paneli de anlașılırdır. Duomatic Esprit zemine yapıșmıș kiri titizlikle temizler ve temizlenen alanı anında kurutur. 
Patentli  Wetrok-Power-Whirl emiș ağzı teknolojisi zeminin anında kurumasını sağlar. Entegre su pompalı 
55 litrelik su deposu sayesinde ayarlanan su miktarı sabit kalır. Güçlü Self-Drive sayesinde kolay ve hassas 
manevra desteklenir. 

Anında kuru zemin: 
emiș haznesi yeniden icat edildi.
Yenilikçi ve patentli Wetrok 
Power-Whirl azami emiș etkisi sağlar. 
Bu șekilde emiș haznesi optimum bir 
emiș girdabı üreterek zemini anında 
kurutur ve mükemmel sonuçlar sunar.

Ergonomik konsept: daha fazla 
esneklik ve manevra kabiliyeti
Ergonomik ve yormayan bir çalıșma 
konumu için çeki kolu ișletim esnasında 
kademesiz olarak ayarlanabilir. Bu 
șekilde makine daha hızlı ve doğru tepki 
verir. Peki çalıșma tamamlandıktan 
sonra? Çeki kolunu sadece yukarıya 
kaldırmanız yeterlidir. Bu șekilde 
depoda yer kazanmıș olursunuz. 

Depoya rahatça su doldurmak için: 
Hortum bağlantısı ve otomatik 
kapatma
Hızlı dolum özelliği sayesinde temiz 
su doldururken zaman kaybetmeyin. 
Entegre hortum bağlantısına standart 
bahçe hortumunu bağlayın ve 
musluğu açın. Depo dolduğunda su 
akıșı otomatik olarak durdurulur.

Otomatik fırça gövdesi sayesinde 
kullanım konforu.
Duomatic Esprit makinesinin fırça 
gövdesi otomatik olarak kalkar ve iner. 
Dolayısıyle kullanımı ergonomik ve 
zahmetsizdir. Fırçalar bu șekilde daha 
kolay monte edilir ve sökülür.

Kolay çalıșma:
Daha az daha çok demektir
Kullanıcı dostu ekranda bulunan 
dört düğme ile yeni Duomatic Esprit 
makinesinin kullanımı çok basittir. 
Bir diğer önemli nokta isteğe bağlı șifre 
korumasıdır. Bu koruma ile makinenin 
yetkisiz kișiler tarafından çalıștırılması 
engellenir.

«Touch‘n‘Clean» sayesinde güvenilir
Ergonomik kol, kullanım güvenliğini 
artırır: kol tutularak makine çalıștırılır ve 
bırakıldığı anda makine durur. İște bu 
kadar basit. Bu, hem enerji tasarrufu 
sağlar hem de kullanım süresini 
azamiye çıkarır.

Mükemmel dozajlama: hem bütçe 
hem de çevre için avantajlı
Her zaman doğru su ve kimyasal 
miktarını mı kullanmak istiyorsunuz? O 
zaman isteğe bağlı otomatik dozajlama 
sistemini tercih edin. Bu șekilde 
Duomatic Esprit en uygun șekilde 
çalıșır. Ayrıca çalıșma süresi boyunca 
hem daha fazla verim hem de daha 
düșük maliyet ile kazanç sağlayın.



Son derece düzenli: 
makinenin içi de buna dahil
Temizlenen zeminler gibi Duomatic 
Esprit makinesinin içi de son derece 
temizdir. Sağlam gövdesi montaj 
sistemini kire karșı etkili bir șekilde 
korurken suyun içeriye girmesini 
engeller.

Duomatic Esprit: kolayca parlak sonuçlar almak için

Dayanıklı, kompakt, güvenilir – yeni Duomatic Esprit ovma/süpürme makinesi günlük uygulamalar için çok yönlü 
bir araçtır. Performanstan asla ödün vermez. Dört düğmeye sahip olan makinenin kullanımı oldukça kolaydır ve 
paneli de anlașılırdır. Duomatic Esprit zemine yapıșmıș kiri titizlikle temizler ve temizlenen alanı anında kurutur. 
Patentli  Wetrok-Power-Whirl emiș ağzı teknolojisi zeminin anında kurumasını sağlar. Entegre su pompalı 
55 litrelik su deposu sayesinde ayarlanan su miktarı sabit kalır. Güçlü Self-Drive sayesinde kolay ve hassas 
manevra desteklenir. 

Anında kuru zemin: 
emiș haznesi yeniden icat edildi.
Yenilikçi ve patentli Wetrok 
Power-Whirl azami emiș etkisi sağlar. 
Bu șekilde emiș haznesi optimum bir 
emiș girdabı üreterek zemini anında 
kurutur ve mükemmel sonuçlar sunar.

Ergonomik konsept: daha fazla 
esneklik ve manevra kabiliyeti
Ergonomik ve yormayan bir çalıșma 
konumu için çeki kolu ișletim esnasında 
kademesiz olarak ayarlanabilir. Bu 
șekilde makine daha hızlı ve doğru tepki 
verir. Peki çalıșma tamamlandıktan 
sonra? Çeki kolunu sadece yukarıya 
kaldırmanız yeterlidir. Bu șekilde 
depoda yer kazanmıș olursunuz. 

Depoya rahatça su doldurmak için: 
Hortum bağlantısı ve otomatik 
kapatma
Hızlı dolum özelliği sayesinde temiz 
su doldururken zaman kaybetmeyin. 
Entegre hortum bağlantısına standart 
bahçe hortumunu bağlayın ve 
musluğu açın. Depo dolduğunda su 
akıșı otomatik olarak durdurulur.

Otomatik fırça gövdesi sayesinde 
kullanım konforu.
Duomatic Esprit makinesinin fırça 
gövdesi otomatik olarak kalkar ve iner. 
Dolayısıyle kullanımı ergonomik ve 
zahmetsizdir. Fırçalar bu șekilde daha 
kolay monte edilir ve sökülür.

Kolay çalıșma:
Daha az daha çok demektir
Kullanıcı dostu ekranda bulunan 
dört düğme ile yeni Duomatic Esprit 
makinesinin kullanımı çok basittir. 
Bir diğer önemli nokta isteğe bağlı șifre 
korumasıdır. Bu koruma ile makinenin 
yetkisiz kișiler tarafından çalıștırılması 
engellenir.

«Touch‘n‘Clean» sayesinde güvenilir
Ergonomik kol, kullanım güvenliğini 
artırır: kol tutularak makine çalıștırılır ve 
bırakıldığı anda makine durur. İște bu 
kadar basit. Bu, hem enerji tasarrufu 
sağlar hem de kullanım süresini 
azamiye çıkarır.

Mükemmel dozajlama: hem bütçe 
hem de çevre için avantajlı
Her zaman doğru su ve kimyasal 
miktarını mı kullanmak istiyorsunuz? O 
zaman isteğe bağlı otomatik dozajlama 
sistemini tercih edin. Bu șekilde 
Duomatic Esprit en uygun șekilde 
çalıșır. Ayrıca çalıșma süresi boyunca 
hem daha fazla verim hem de daha 
düșük maliyet ile kazanç sağlayın.
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• Wetrok-Power-Whirl sayesinde anında kuru zeminler
• Makineyi otomatik olarak bașlatmak ve durdurmak için Touch‘n‘Clean kolu
• Otomatik kapanma özellikli kolay su dolumu için hızlı dolum
• İtme gücü ve kolay çalıșma için Self-Drive
• Otomatik olarak kaldırılabilen ve indirilebilen fırça gövdesi

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Ürün numarası 50.211 50.212

Temel donanım
Dahili șarj cihazı
Hızlı dolum sistemi
Fırça gövdesi, komple
Emiș ağızı, komple
Emiș kenarı seti
Dozajlama sistemi, komple

Teknik veriler
Alan performansı, teorik 2000 m2/saat
Çalıșma genișliği 50 cm
Toplam uzunluk 132 cm
Makine genișliği 57 cm
Toplam genișlik 79 cm
Emiș genișliği 78 cm
Toplam yükseklik 118 cm
Ağırlık (batarya ile birlikte) 160 kg
Temiz su tankı 55 l
Atık su tankı 55 l
Fırça adedi 2 adet
Fırça basıncı 28 kg (0,41 N/cm2)
Fırça devir sayısı 200 1/dk
Fırça motorunun performansı 2 × 300 W
Emiș gücü 155 mbar
Hava akıș miktarı 41 l/s
Emiș türbini performansı 370 W
Tahrik türü Self-Drive
Azami tırmanma kabiliyeti %2
Toplam performans 750 W
Gürültü seviyesi 62 dB(A)

Batarya
Kullanım süresi 76 Ah 2 saate kadar 1,7 saate kadar
Kullanım süresi 105 Ah 3 saate kadar 2,7 saate kadar

Wetwork Duomatic Esprit makinesini
çalıșırken deneyimleyin.

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com
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