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Excentermaskin Durodisc X
Den rektangulära singelskurmaskinen

Många lokalvårdare drar sig för att hantera singelskurmaskiner. 
För att lösa detta problem satsar Wetrok nu på innovativ 
excenterteknik. Tack vare det mjuka vibrationsläget är den nya 
generationens singelskurmaskiner superlätta att hantera – 
till och med för ovana användare. 

Med Durodisc X får du en rektangulär singelskurmaskin för 
grovren göring, periodiskt underhåll och daglig rengöring av olika 
typer av golv. Kännetecknande för Durodisc X är dess kantiga 
form som gör att den når in i alla hörn och hela vägen ut i kanten. 
Den nya arbetsriktningen gör dessutom att maskinen tar sig 
fram ännu snabbare med högre ytkapacitet.

Ny teknik för perfekt 
rengjorda golv

Idealisk för både
nybörjare och proffs

Manuell kantrengöring 
faller bort

I jämförelse med singelskurmaskiner 
rör sig excentermaskinen med mjuka 
vibrationer. Tillsammans med den 
kraftfulla excenterdriften garanterar 
Durodisc X perfekta rengöringsresultat 
ända in i det mest svåråtkomliga 
hörnet och ända ut i kanten.

Durodisc X är den perfekta maskinen
både för personer med mindre
muskelstyrka och för oerfarna
användare. Maskinen glider inte iväg 
eftersom den rengör med lätt vibrerande 
framåtrörelser istället för kraftigt 
roterande sidorörelser. 

Durodisc X är konstruerad med en 
rektangulär form som gör att den rengör 
ända ut i kanten. Därför kan du överlåta 
hela rengöringen av kanter och hörn 
åt excentermaskinen – så sparar du 
värdefull tid och pengar varje dag.

Vill du byta ut rondellen på din 
excentermaskin eller rengöra hjulen? 
Inga problem! Med Durodisc X slipper 
du att stå på knä för att göra det. 
Tack vare det fällbara tippstället kan 
du enkelt fälla upp maskinen, vilket 
gör att du kan utföra arbetet på ett 
sätt som är både bekvämt och ergono-
miskt för kroppen. 

På Durodisc X går det inte heller att 
trassla in sig kabeln i maskinens nedre 
del. Eftersom skivan inte roterar är det 
i princip omöjligt att linda fast något eller 
klämma sig av misstag. På så vis kan 
du känna dig ännu tryggare på jobbet!

Med Durodisc X klarar du av de 
fl esta rengöringsuppgifterna. Använd 
vid behov olika viktplattor när du 
rengör eller slipar.

Fällbart tippställ 
för ergonomiskt 
rondellbyte 

Högre arbetssäkerhet 
tack vare vibration 
istället för rotation

En maskin för 
många ändamål
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Produktinformation Durodisc X
singelskurmaskin/excentermaskin

Testa 
Durodisc X nu

Vill du testa den nya excentermaskinen 
i din lokal?

Din kundrådgivare eller vår kundservice organiserar 
gärna en testmaskin åt dig.

Översikt & tillbehör

Tillverkare Wetrok
Modell Durodisc X
Artikelnr 20211

Tekniska data
Arbetsyta (l × b) 35 × 50 cm
Vikt, maskin (utan tilläggsvikt) 44 kg
Tilläggsvikt (tillval) 25 (2 × 12,5) kg
Yttryck på golvet 39,4 g/cm²
Mått (l × b × h) 65 × 51 × 130 cm
Varvtal, motor 2 850 varv/min
Effekt, motor 1 100 W
Bullernivå 78 dB(A)
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Nätkabellängd 12,5 m

Tillbehör
21176 Vattentank, 14 liter 1 st.
21211 Set tilläggsvikt, 25 kg 1 st.
21213 Kit låsbult 1 st.

Förbrukningsmaterial
22189 Skurrondell röd, 50 × 35 cm 5 st.
22190 Skurrondell blå, 50 × 35 cm 5 st.
22191 Skurrondell grön, 50 × 35 cm 5 st.
22192 Skurrondell svart, 50 × 35 cm 5 st.
22193 Microsol fiberrondeller 50 × 35 cm 5 st.
22420 Slipnät 60, 50 × 35 cm 1 st.
22422 Slipnät 80, 50 × 35 cm 1 st.
22424 Slipnät 100, 50 × 35 cm 1 st.
22426 Slipnät 150, 50 × 35 cm 1 st.

Obs! 
Den rektangulära excentermaskinen går i princip att 
använda för samma användningsområden som en vanlig 
singelskurmaskin. Beroende på golv bör en lämplig 
rondell fästas på maskinen.

Till inlägget 
”Maskinrondeller: Vilken rondell-
färg passar till vilket golv?”
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singelskurmaskin. Beroende på golv bör en lämplig 

”Maskinrondeller: Vilken rondell-

WAT C H 
M O V I E


