Duomatic Esprit – Volltext

Wetrok Duomatic Esprit
z technologią Power Whirl i Touch'n'Clean
Z nową szorowarką Duomatic Esprit czyszczenie regularne jest szybsze i wydajniejsze.
Najistotniejsze zalety innowacyjnej koncepcji maszyny to zgłoszona do opatentowania
technologia natychmiastowego suszenia posadzek Wetrok Power Whirl oraz uchwyt
Touch’n’Clean do automatycznego uruchamiania i zatrzymywania maszyny.
Podczas prac projektowych nad nowymi produktami firma Wetrok konsekwentnie skupia się na
praktycznych aspektach sprzątania. Pomysły rodzą się w oparciu o potrzeby klientów, staranne
analizy rynku usług porządkowych oraz nowoczesne technologie. Nowa szorowarka Duomatic
Esprit marki Wetrok to kolejna prezentacja wiedzy praktycznej, innowacji i dodatkowych korzyści
podczas rutynowych czynności porządkowych.
Zaawansowana technologia ssaw do suszenia posadzek przy niewielkim zużyciu energii
Przykładem innowacji o dużej wartości użytkowej jest nowo opracowana technologia Wetrok
Power Whirl. Zastosowana po raz pierwszy w Duomatic Esprit technologia ssaw wytwarza
optymalnie sterowany wir ssący, który przy mniejszym zużyciu energii pozostawia czyszczoną
podłogę całkowicie suchą. Przynosi to lepszy efekt czyszczenia i zapobiega pozostawianiu przez
operatora szorowarki śladów na wilgotnej posadzce.
Większa wydajność czyszczenia dzięki dużemu komfortowi obsługi
Całkowicie nowe podejście do bezpieczeństwa obsługi: Do prowadzenia Duomatic Esprit służy
ergonomicznie zaprojektowany uchwyt Touch’n’Clean. Kiedy maszyna jest gotowa do pracy,
operator dotyka uchwytu i następuje czyszczenie. Aby zatrzymać maszynę, operator po prostu
zwalnia uchwyt. Pozwala to wyeliminować fazy pracy jałowej, co oszczędza energię oraz wydłuża
czas eksploatacji do ponownego naładowania akumulatora. Łatwej obsłudze sprzyja czytelny i
nieskomplikowany wyświetlacz wyposażony tylko w cztery przyciski funkcyjne. Dyszel można
regulować również podczas eksploatacji. Równoległobok zapewnia zawsze optymalną widoczność
wyświetlacza. Dla ułatwienia wymiany szczotek obudowę szczotki można podnieść i opuścić
jednym przyciskiem.
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System quick-refill oraz optymalne gospodarowanie wodą i środkami chemicznymi
Zbiornik na świeżą wodę o pojemności 55 litrów umożliwia długi czas eksploatacji tej uniwersalnej
maszyny w jednym cyklu roboczym. Wbudowana pompa wodna zapewnia stały dopływ wody. Do
napełniania maszyny służy system quick-refill: zintegrowana złączka do węża, kompatybilna ze
zwykłym wężem do wody. Jeżeli zbiornik na świeżą wodę jest pełen, dopływ wody zostaje
automatycznie zatrzymany. Maszyna Duomatic Esprit jest dostępna opcjonalnie z automatycznym
systemem dozowania umożliwiającym oszczędne zużycie wody i środków chemicznych. Dzięki
temu można wyeliminować dozowanie zbyt dużej lub zbyt małej ich ilości.
Przyjazna obsługa urządzenia
Nowa maszyna Duomatic Esprit to kompaktowa, zwrotna szorowarka, która przy minimalnym
użyciu zasobów daje niezawodny efekt czyszczenia. Jej obsługa nie wymaga szczególnych
umiejętności ani przejścia specjalnego szkolenia. Wystarczy krótka instrukcja. Dzięki systemowi
self-drive ułatwiającemu przesuwanie maszyny do przodu nawet długotrwałe manewrowanie nią
nie obciąża operatora podczas pracy.
(3191 Zeichen inkl. Leerschläge)

Dalszych informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Duomatic Esprit — wersja skrócona

Wetrok Duomatic Esprit
z technologią Power Whirl i Touch'n'Clean
Nową, zwrotną szorowarkę Duomatic Esprit wyróżnia cały szereg innowacyjnych elementów, które
istotnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności regularnego czyszczenia. Najważniejszym
elementem tej innowacyjnej maszyny jest zgłoszona do opatentowania funkcja Wetrok Power
Whirl, oparta na nowoczesnej technologii z zastosowaniem ssaw. Wytwarza ona optymalnie
sterowany wir ssący, który przy mniejszym zużyciu energii pozostawia czyszczoną podłogę
całkowicie suchą. Uchwyt typu Touch’n’Clean zapewnia automatyczny start i zatrzymanie
maszyny, co ułatwia pracę, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Maszyna
Duomatic Esprit jest wyposażona w zbiornik na świeżą wodę o pojemności 55 litrów i wbudowaną
pompę wodną. Dzięki systemowi quick-refill ze złączem do węża i funkcją automatycznego
wyłączania napełnianie wodą jest szybkie i wygodne. Nieskomplikowane elementy obsługi,
bezstopniowa regulacja uchwytu i system self-drive umożliwiają ergonomiczną i bezwysiłkową
pracę.
(1055 znaków ze spacjami)

Dalszych informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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