Discomatic Bolero I Discomatic Mambo
Taktfast rengöring

Dina fördelar i korthet
Discomatic Bolero:
2-i-1-förvandlingsartisten

Discomatic Mambo:
en uthållig mästare

•

•

•
•

flexibel: två tankstorlekar, två
arbetsriktningar (framåt och bakåt)
tidsbesparande: enkelt byte av sugskrapa
tack vare toppmodern magnetteknologi
noggrann: LED-lampor med extra starkt
ljus för att snabbt se smutsen

•
•

hög prestanda: Städar större ytor tack
vare större arbetsbredd
outtröttlig: lång batteritid så att du kan
arbeta utan avbrott
individuell: automatiskt doseringssystem
som tillval

BOLERO 10

BOLERO 20

MAMBO

Discomatic Bolero 10 och 20:
2-i-1-förvandlingsartisten
I en värld som förändras allt snabbare krävs framför allt en sak: flexibilitet. Det är därför som Wetrok har
utvecklat den unika Discomatic Bolero. Med två tankar av olika storlek som kan bytas helt utan verktyg) ändrar
du blixtsnabbt användningsområde för maskinen. Tiden då du var tvungen att välja mellan en kombiskurmaskin
för medelstora ytor och en kompakt modell med låg arbetshöjd är nu förbi.

Två utbytbara tankar –
en maskin:
10-LITERSTANK:
för en effektiv rengöring av kantytor
Tack vare den extra låga arbetshöjden klarar
minimaskinen även svåråtkommliga ställen.
Två arbetsriktningar (framåt och bakåt). På så
vis lämnas inget vatten kvar under möblerna.

20-LITERSTANK:
för rengöring av små till medelstora ytor
Tack vare snabbt tankbyte till 20-Literstanken kan
även medelstora ytor rengöras snabbt och effektivt.

Ny teknik, ny komfort
Sugskrapan sitter fast med en magnet. Lossas eller
byts ut utan skruvar i ett handgrepp. Suggummina
byts ut på unikt sätt – sätt fast och klicka in.

Spot on – minsta fläck syns
Det smarta LED-lampsystemet hos Bolero är en riktig
sensation på marknaden. Minsta smutsﬂäck syns
direkt– oavsett om det är längst in i hörnet ellerlångt
in under möbler.

Dessutom...
Tankarna, suggummina och sugskraporna byts helt
och hållet utan verktyg.

Tre maskiner, ett uppdrag:
att avlasta användarna
Discomatic Mambo och Bolero 10 och 20 – tre kombiskurmaskiner som sätter måtten för uthållighet och
flexibilitet vid professionell städning. Med alla användarvänliga optioner är det enkelt att köra och transportera
maskinerna. Det ser bland annat det justerbara handtaget och det automatiska stödhjulet fram till. Detta gör
det enkelt för användaren.

Moderna skurborstar
istället för grova valsar

Utan problem
från A till B

Två skurborstar skapar ett högt borsttryck och
driver samtidigt maskinen framåt vilket gör den
nästan självgående.

Tack vare stödhjulet fram kan maskinen
bekvämt och utan ansträngning ﬂyttas från en
arbetsplats till nästa.

Discomatic Mambo:
en uthållig mästare
Med Discomatic Mambo hittar du ännu ett kraftpaket i Discomatic-sortimentet. Redan idag används
Discomatic Mambo hos mängder av nöjda kunder runt om i världen med en mer eller mindre oöverträffbar
rengöringskapacitet och uthållighet. Tack vare den större arbetsbredden och en extremt lång batteritid
uppnår den utmärkta rengöringsresultat på små till stora ytor.

Discomatic Mambo:
vinnare av Interclean
Innovation Award

Enkel hantering
Displayen består av bara fyra knappar – för enkel
hantering utan några föregående instruktioner.

Justerbart handtag

Stora ytor på kort tid
Trots den kompakta storleken kan
Mambo utan problem hålla jämna steg
med rengöringskapaciteten hos stora
kombiskurmaskiner.
Uthållighet utan avbrott
30-literstanken i kombination med en längre batteridrift än vanligt gör att rengöringen
kan pågå under längre tid utan avbrott.

Genom att höja eller sänka vinkeln på handtaget
kan användaren anpassa det till sin längd under
användning.

Inbyggt premiumbatteri
Det inbyggda litium-järnfosfatbatteriet är det
säkraste litiumbatteriet och har en livslängd
som är upp till fyra gånger längre än hos vanliga
blybatterier.

Smidigare än någonsin
Trånga korridorer med begränsade vändytor
är inga som helst problem för Discomaticmaskinerna. Snabbt och smidigt rengörs även
svårframkomliga ytor.

Enkel dosering
Utrusta Mambo med ett helintegrerat
doseringssystem för att med bara
en knapptryckning få den optimala
blandningen av vatten och kemikalier.
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Detaljbeskrivning

Modeller och versioner:

Discomatic
Art.nr
Litiumbatteri
Stödhjul

Bolero 10
50240 50241 50242 50243
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
•
•

Discomatic
Art.nr
Modell
Doseringssyst.

Mambo
50025
Skurborstar

Bolero 20
50245 50246 50247 50248
12 Ah 12 Ah 20 Ah 20 Ah
•
•

Mambo Dosing
50026
50028
Skurborstar
Dynor
•
•

Mambo kabel
50027
Skurborstar

Teknisk information:
Discomatic
Rengöringskapacitet, teoretisk
Arbetsbredd
Total längd
Total bredd
Sugbredd
Total höjd
Renvattentank
Antal borstar
Borsttryck [kg]
Borsttryck [N/cm2]
Ljudnivå normalläge
Maxvikt inkl. vatten

Bolero 10
1100 m²/h
36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
10 l
2
16 kg
0,38 N/cm²
69 dB(A)
58

Bolero 20
1100 m²/h
36 cm
75 cm
42 cm
52,5 cm
112 cm
20 l
2
16 kg
0,38 N/cm²
69 dB(A)
73

Mambo
1720 m²/h
43 cm
95 cm
58 cm
55 cm
112 cm
30 l
2
28 kg
0,45 N/cm²
71 dB(A)
93
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