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Duomatic-familjen  –  fulltext  
  
  
Förändringar  på  marknaden  för  kombiskurmaskiner  
  

Den  nya  Duomatic-generationen:  Innovationslyft  i  mellanklassen  
  
Efter  den  framgångsrika  lanseringen  av  Duomatic  Esprit  under  det  andra  halvåret  2015  har  
Wetrok  utökat  sortimentet  inom  segmentet  mellanstora  kombiskurmaskiner  med  
modellerna  Duomatic  Intense,  Endurer  och  Impulse.  Enligt  mottot  «rätt  maskin  för  alla  
behov»  täcker  den  nya  generationen  in  ett  brett  användningsspektrum.  
  
Rengöringseffektiviteten  är  resultatet  av  riktad  användning  med  lämpliga  medel.  Trogen  denna  
princip  har  Wetrok  utökat  sitt  sortiment  av  kombiskurmaskiner  i  mellansegmentet  vad  gäller  
effektstyrka  och  prestanda.  Kunden  kan  nu  välja  mellan  fyra  nya  modeller  som,  tack  vare  
respektive  specifikation,  är  avpassade  efter  olika  behov.  Avgörande  för  valet  är  exempelvis  
storleken  på  de  ytor  som  ska  rengöras,  nedsmutsningen  av  lokalerna  avhängigt  av  
nyttjandegraden,  önskad  användarkomfort  eller  extra  höga  hygienkrav  som  kan  föreskrivas  för  
exempelvis  sjukhus  eller  laboratorier.    
  
Innovation  som  en  gemensam  nämnare  
Varje  modell  i  den  nya  Duomatic-generationen  har  sina  specifika  fördelar.  Gemensamt  för  alla  är  
innovativa  element  som  driver  framstegen  inom  rengöringsteknik  vidare  och  som  skapar  konkret  
mervärde  för  användaren.  Ett  typiskt  exempel  på  Wetroks  innovationsförmåga  är  den  patenterade  
tekniken  med  Power-Whirl-sugmunstycken:  Den  i  alla  fyra  maskiner  ur  Duomatic-familjen  inbyggda  
Power-Whirl-sugbalken  torkar  golvet  omedelbart  och  förbrukar  ändå  mindre  energi.  Identiskt  hos  
de  tre  större  modellerna  är  även  den  stora  touch-färgdisplayen  som  kan  manövreras  intuitivt  och  
som  inte  kräver  någon  lång  inlärningstid.  Ytterligare  en  gemensam  faktor  är  styrspaken  som  kan  
justeras  till  och  med  under  pågående  arbete.  Tack  vare  en  patenterad  parallellogramfunktion  har  
operatören  alltid  en  optimal  överblick  över  displayen.  Ergonomi,  robusthet  och  lång  livslängd  har  
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alltid  utmärkt  kombiskurmaskinerna  från  Wetrok  och  är  kännetecknande  även  för  den  nya  
Duomatic-generationen.  
  
Duomatic  Esprit  med  Touch’n’Clean-automatik  
Duomatic  Esprit  är  en  kompakt,  lätthanterlig  kombiskurmaskin  för  daglig  användning  i  företrädesvis  
miljöer  med  trånga  utrymmen.  Den  förfogar  över  en  55-liters  tank,  ett  Quick-Refill-system  med  
slangkoppling  och  avstängningsautomatik  för  tidsbesparande  påfyllning  av  färskvatten  och  kan  
valfritt  erhållas  med  ett  automatiskt  doseringssystem  för  kemikalierna.  Unikt  är  det  
beröringskänsliga  och  energieffektiva  Touch’n’Clean-handtaget.  Om  operatören  rör  handtaget  
startar  maskinen,  om  handtaget  släpps  stängs  motorn  av.  
  
Duomatic  Intense  för  medelstora  ytor  
Den  kompakta  allroundmaskinen  är  med  sin  55-liters  vattentank  dimensionerad  för  effektiv  
rengöring  av  kontor,  korridorer  samt  medelstora  försäljnings-,  tillverknings-  och  lagerlokaler.  En  
Power-Shot-funktion  för  snabb  borttagning  av  grov  smuts,  Quick-Refill,  ett  automatiskt  
doseringssystem  för  kemikalierna  och  den  enkla  borsthanteringen  via  knapptryckning  hör  till  
standarden  hos  Duomatic  Intense.  
  
Duomatic  Endurer  medt  80-liters  tank  
Storebror  till  Duomatic  Intense  har  samma  tekniska  utrustning  som  den  maskinen  och  har  
utformats  för  rengöring  av  stora  ytor.  Trots  den  rymliga  tanken  är  denna  högprestandamaskin  
kompakt  byggd,  lätthanterlig  och  enkel  att  använda.  Litiumjärnfosfatbatterier  som  kan  köpas  till  
utmärker  sig  genom  kort  uppladdningstid  och  håller  under  maskinens  hela  livstid.  
  
Duomatic  Impulse  för  känsliga  rengöringsmiljöer    
När  det  krävs  en  hög  hygienstandard,  rekommenderas  användning  av  Duomatic  Impulse  med  
dubbelt  tanksystem.  De  båda  tankarna  sitter  lättillgängligt  och  låter  sig  enkelt  och  snabbt  spolas  ur  
och  rengöras.  Bakteriebildning  i  vattnet  är  praktiskt  taget  uteslutet.  Överföring  av  bakterier  till  
utblåsluften  omöjliggörs  i  praktiken  tack  vare  det  integrerade  HEPA-filtret  (High  Efficiency  
Particulate  Arrestance).  
  
((3842  tecken  inkl.  mellanslag))  
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((Teckenförklaring  bild  Esprit))  
Duomatic  Esprit  med  ergonomiskt  Touch’n’Clean-handtag  rengör  effektivt  och  med  låg  
energiförbrukning.  
  
((Teckenförklaring  bild  Intense))  
Duomatic  Intense  utmärker  sig  som  den  effektstarka  och  högpresterande  allroundmaskinen  för  
medelstora  ytor.  
  
((Teckenförklaring  bild  Endurer))  
Den  nya  Duomatic  Endurer  med  80-liters  tank  klarar  stora  ytor  snabbt  och  effektivt.  
  
((Teckenförklaring  bild  Impulse))  
Duomatic  Impulse  för  hygienkänsliga  miljöer  förklarar  krig  mot  bakterierna.  
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Kloten,  april  2016  
  
  
Duomatic-familjen  –  kortversion  
  
  
Förändringar  på  marknaden  för  kombiskurmaskiner  
  

Den  nya  Duomatic-generationen:  Innovationslyft  i  mellanklassen  
  
Efter  den  framgångsrika  lanseringen  av  Duomatic  Esprit  under  det  andra  halvåret  2015  har  Wetrok  
utökat  sortimentet  inom  segmentet  mellanstora  kombiskurmaskiner  med  modellerna  Duomatic  
Intense,  Endurer  och  Impulse.  Dessa  förfogar  över  gemensamma  innovativa  element  såsom  den  
patenterade  tekniken  med  Power-Whirl-sugmunstycken  för  omedelbar  upptorkning,  den  stora  
touch-färgdisplayen  med  endast  sex  funktionsknappar  för  intuitiv  manövrering  eller  styrspaken  som  
kan  justeras  till  och  med  under  pågående  arbete.  Funktioner  som  Quick-Refill-systemet  för  
påfyllning  av  färskvatten,  ett  automatiskt  doseringssystem,  Power-Shot-funktionen  eller  
borsthanteringen  via  knapptryckning  är  delvis  standard,  delvis  kan  de  väljas  till.  Den  kompakta,  
lätthanterliga  Duomatic  Esprit  särskiljer  sig  med  det  beröringskänsliga  handtaget  för  att  automatiskt  
starta  och  stoppa  maskinen.  Duomatic  Intense  är  dimensionerad  för  medelstora  ytor  medan  
Duomatic  Endurer  täcker  det  övre  segmentet  vad  gäller  effektstyrka  och  prestanda.  Duomatic  
Impulse  har  utvecklats  specifikt  för  känsliga  rengöringsmiljöer  och  är  utrustad  med  ett  
rengöringsbart  dubbelt  tanksystem.  
  
((1  247  tecken  inkl.  mellanslag))  
  
  
((Teckenförklaring  bild  Esprit))  
Duomatic  Esprit  med  ergonomiskt  Touch’n’Clean-handtag  rengör  effektivt  och  med  låg  
energiförbrukning.  
  
((Teckenförklaring  bild  Intense))  
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Duomatic  Intense  utmärker  sig  som  den  effektstarka  och  högpresterande  allroundmaskinen  för  
medelstora  ytor.  
  
((Teckenförklaring  bild  Endurer))  
Den  nya  Duomatic  Endurer  med  80-liters  tank  klarar  stora  ytor  snabbt  och  effektivt.  
  
((Teckenförklaring  bild  Impulse))  
Duomatic  Impulse  för  hygienkänsliga  miljöer  förklarar  krig  mot  bakterierna.  
  
  
  
  
  
  
Kontaktperson  för  ytterligare  information:  
  
Manuela  Glanzmann,  kommunikationsansvarig  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch    
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