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Monovac Freedom
0 % sladd. 100 % kraft. 100 % frihet.



Monovac Freedom: 
befriande rörlighet

Gillar du inte begränsningar och siktar gärna mot horisonten? Då ska du ta en titt på sladdlösa Monovac 
Freedom – en helt ny värld för torrdammsugare. En värld där fl exibiliteten är allt, räckvidden gränslös och 
sugkraften utan ände. Tack vare Touch’n’Clean-funktionen reagerar Freedom vid minsta beröring. Ta i 
handtaget, så startar dammsugaren. Släpp handtaget och dammsugaren stängs av. Bara att sätta igång – 
sladdlöst, men med extra sugkraft. Glöm de tider då sladden bestämde hur långt du skulle nå – nu är det du 
som bestämmer räckvidden!



Monovac Freedom: 
gränslös prestanda

Sugförmåga utan tomgång: Det räcker att röra vid 
automathandtaget för att Monovac Freedom ska starta. 
Ta bort handen från automathandtaget, så stängs motorn 
automatiskt av. Fördelar: ingen strömförbrukning och inget 
buller när dammsugaren inte används. 

Beröringskänslig hantering:
automathandtaget ”Touch'n'Clean”

Det 3 200 cm2 stora förfi ltret (klass M) håller tillbaka 
dammet och släpper igenom luften. På så vis skyddas 
motorn mot damm, vilket ger en långlivslängd. Den rena 
utblåsluften riktas uppåt i rummet och virvlar inte upp 
något damm.

Stort förfi lter:
garanterat renare utblåsluft

Freedom erbjuder utmärkt ytkapacitet och lång drifttid i perfekt symbios. Det inbyggda batteriet ger ökad 
effektivitet – ultimat kraft och uthållighet. Med en drifttid på 45 minuter vid fulladdning är Monovac Freedom 
marknadsledande bland batteridammsugarna. Därmed dammsugs även stora ytor effektivt. Men detta 
kraftpaket kan också prata med små bokstäver: Inte ens på ljudkänsliga områden stör Monovac Freedom, 
tack vare minimal ljudnivå.

Sladdhärvor? Inte här. Batteridammsugaren garanterar att du 
snabbt och enkelt kommer fram på möblerade ytor. 
Även rum med många hörn eller ytor med många hinder som 
stolar och trösklar klarar den utan problem. Ytterligare ett plus: 
Den sladdlösa dammsugaren minimerar risken för fallolyckor 
betydligt.

Inga sladdar, inget snubbel – 
så säkert det bara går
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Den ovala formen och den låga tyngdpunkten innebär att detta 
kraftpaket inte välter i första taget och är smidig runt inventarier. 
Både turbinen och batteriet har monterats längst ner i damm su-
garen, vilket ger en låg tyngdpunkt för optimal stabilitet. 

En stabil följeslagare: 
välter inte och är smidig 

Det litiumbatteri som sitter i Freedom 
har Wetrok utvecklat speciellt för den 
här dammsugaren. Med den externa 
laddaren laddas batteriet snabbt och 
enkelt. Oavsett om det laddas fullt eller 
bara lite. Litiumbatteriet kan laddas fullt 
över 2000 gånger. 
Skadade eller borttappade batterier blir 
aldrig ett problem – Freedom har ett 
inbyggt, fast batteri. 

Tystgående och hög renhetsnivå –  
det är städkraven inom hälso- 
och sjukvården. Det råkar också 
vara Monovac Freedoms styrkor. 
I hygien- och ljudkänsliga lokaler 
är denna dammsugare därför den 
perfekta städhjälpen.  
Den är så tyst att personer som 
befi nner sig intill dammsugaren inte 
störs. Om dammsugaren dessutom 
utrustas med ett HEPA-13-fi lter kan 
damm och bakterier fi ltreras än mer.

”Defi ned Air Pressure”-tekniken (DAP) grundar sig på fysikaliska 
undersökningar som undersöker hur luftströmmar och lufttryck 
styrs. Detta för att få ut högsta möjliga sugförmåga till lägsta 
möjliga ljudnivå.  

”Defi ned Air Pressure”: 
effektivt inställd luftström

Om dammsugaren utrustas med ett HEPA-13-fi lter kan damm 
och bakterier fi ltreras än mer och riktigt små partiklar avlägsnas. 
Därav kan Monovac utan problem även användas inom miljöer 
med höga hygienkrav.

Hög renhetsgrad:
HEPA-13-fi lter som tillval

Litiumbatteri: 
ett batteri som utvecklats 
av Wetrok

Monovac Freedom: 
ett stalltips till hälso- 
och sjukvården

Fördelar med denna dammsugare är stor ytkapacitet och städeffektivitet. 
Användningsområdet för Monovac Freedom är gränslöst. Det fi nns inga hinder och stickkontakter är 
ett minne blott.



Monovac Freedom: fem fördelar med gränslös frihet

• Oslagbar drifttid på 45 minuter vid fulladdning
• Touch’n’Clean: Start och stopp vid beröring av handtaget
• Sladdlöst: arbeta effektivt och utan kabelhärvor
• Extremt tyst, passar därför perfekt för ljudkänsliga miljöer
• Klarar höga hygienkrav med HEPA-13-fi lter som tillval

Oändlig kraft: Monovac Freedom är för närvarande den effektivaste dammsugaren bland alla batteridrivna 
dammsugare. Detta tack vare sin 320 watt starka sugmotor av den senaste tekniken.

Så här funkar det

• Ta i handtaget, så startar dammsugaren. 
• Släpp handtaget och dammsugaren stängs av. 

Det innebär att dammsugaren endast går när den verkligen jobbar. 
Därför blir den verkliga drifttiden för Freedom betydligt längre än för 
vanliga batteridrivna dammsugare. Dessutom blir städningen enklare med 
det ergonomiska handtaget.Ett stort tekniksteg som piggar upp.

Upp till 30 % lägre energiförbrukning

Stand-by-funktion

Vid korta arbetsavbrott blir dammsugaren ofta stående med motorn 
på. Freedom förhindrar detta slöseri med ström med  Touch'n'Clean-
funktionen i handtaget: Motorn går bara när dammsugaren verkligen 
används. Därmed minskar energiförbrukningen med upp till 30 % och 
drifttiden blir därmed längre. Det är bra både för miljön och ekonomin.

Om dammsugaren inte används under fem minuter går den automatiskt 
över till viloläge. Det räcker med en lätt beröring för att Freedom 
ska bli startklar igen – redo för nya uppdrag. Det nya, intelligenta 
batterihanteringssystemet kontrollerar strömförsörjningen för att 
säkerställa maximal effekt under hela livslängden. Med Touch’n’Clean 
får du garanterad flexibilitet och arbetet går bara åt ett håll: framåt.

Litiumbatteri & Touch’n’Clean: 
starta, dammsug, stanna
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Tekniska data
Nettovolym 3 l
Vikt 8,0 kg
Total höjd 38 cm
Total längd 40 cm
Total bredd 32 cm
Vakuum 120 mbar
Luftflöde 30,7 l/s
Effekt, sugmotor 320 W
Ljudeffektnivå (EN ISO 3741) 65 dB(A)
Ljudtrycksnivå (EN ISO 3741) 53 dB(A)
Nominell spänning 36 V
Litiumbatteri 36 V/8,8 Ah
Drifttid ¾ h
Laddtid fulladdning 4 1/2 h

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

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, 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

Munstycken
41600 Kombimunstycke 30
41601 Kombimunstycke 50
41602 Kombimunstycke Basic
41604 Rullmunstycke 30
41605 Rullmunstycke 36
41616 Fogmunstycke M/D
41617 Möbelmunstycke M/D
41618 Dammborste M/D
41619 Elementmunstycke M/D
41620 Universalmunstycke M/D
41625 Munstyckset 35
41630 Skarvstycke 35/37
41631 Skarvstycke 37/35

Filter
42083 Förfilter M/D
42084 Tvättbart förfilter M/D
42086 HEPA-13-filter Monovac
42087 Utblåsfilter Monovac

Rör och slangar
41636 Sugrör M/D 50 cm
41635 Förlängningsrör 25 cm
41637 Teleskoprör M/D
41640 Sugslang M/D kpl.
41642 Antistatslang M/D kpl.

Grundutrustning
Kombimunstycke 30 Fogmunstycke M/D
Teleskoprör M/D Möbelmunstycke M/D
Sugslang M/D kpl. LED-laddningsindikator
Förfilter Monovac/Durovac Laddare
Utblåsfilter Monovac Handtag Touch’n’Clean

Dammpåse Monovac/Durovac

Dammpåsar
42613 Fleecepåse M/D 6 liter (10 st.)

Tillbehör
36922 Laddare Freedom
42032 Doftkulor (6 st.)

Monovac
Modell: Freedom
Artnr 40770

Med Monovac Freedom finns inga begränsningar –  
upplev Touch'n'Clean i aktion:

Se filmen


