Duomatic Esprit – fulltext

Wetrok Duomatic Esprit
med Power-Whirl och Touch’n’Clean-teknik
Den nya kombiskurmaskin Duomatic Esprit gör underhållsstädningen snabbare och
effektivare. I fokus hos det innovativa maskinkonceptet står de patentsökta Wetrok-PowerWhirl för omedelbar torkning av golv och Touch’n’Clean-greppet för automatisk Start-Stoppdrift.
Wetrok orienterar sig vid produktutvecklingen konsekvent efter aktuell rengöringspraxis. Idéer
växer fram och baserar sig på kundernas behov, noggranna analyser av städmarknaden och
modern teknik. Med den nya kombiskurmaskinen Duomatic Esprit visar Wetrok ännu en gång hur
man, utifrån know-how baserad på praxis, överför innovationer och mervärde till
rengöringsvardagen.
Avancerad teknik med sugmunstycken för torrare golv med mindre energiåtgång.
Ett exempel på en innovation med stor praktisk användning är den nyutvecklade Wetrok PowerWhirl. Denna teknik med sugmunstycken som används för första gången i Duomatic Esprit, alstrar
en optimalt styrd sugvirvel som, med en låg energiförbrukning, lämnar den rengjorda ytan helt torr.
Detta ger ett bättre resultat och förhindrar att städpersonalen efterlämnar spår på det ännu fuktiga
golvet.
Bättre rengöringseffekt tack vare hög användarkomfort
En helt nytt upplägg inom området användningssäkerhet har införts: Styrningen av Duomatic Esprit
sker med det ergonomiskt utformade Touch’n’Clean-greppet. Om maskinen är driftsklar, vidrör
användaren greppet och rengöringen startar. För att stanna, släpper användaren helt enkelt
greppet. Tomgångsperioder försvinner vilket sparar energi och förlänger gångtiden tills nästa
uppladdning av batteriet krävs. Användarvänligheten understödjs genom den översiktligt utformade
displayen med endast fyra funktionsknappar. Styrspaken kan regleras även under drift. Tack vare
ett parallellogram är funktionsvisningen alltid optimal. För ett enkelt borstbyte kan borsthuset lyftas
och sänkas ner med en knapptryckning.
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Quick-Refill och optimal hushållning med vatten och kemikalier
Med färskvattentanken på 55 liter klarar den nya tusenkonstnären ett långt rengöringspass i ett
svep. Den inbyggda vattentanken sörjer för en konstant vattenavgivning. Maskinen fylls på med
hjälp av Quick-Refill: en integrerad slangkoppling som är kompatibel med en vanlig vattenslang.
När färskvattentanken är full stoppas vattenpåfyllningen automatiskt. Duomatic Esprit kan
levereras med ett valbart, automatiskt doseringssystem för låg förbrukning av vatten och
kemikalier. Detta system förhindrar över- eller underdosering.
Flexibel personalanvändning
Den nya Duomatic Esprit är en kompakt, lätthanterlig kombiskurmaskin som, med minimal
resursanvändning, levererar perfekta rengöringsresultat. För hanteringen krävs vare sig några
specifika kunskaper eller en särskild utbildning. En kort instruktion räcker. Tack vare den kraftfulla
Self-Drive-funktionen för framdrivningen kan man bekvämt klara av även långa rengöringspass.
(3 191 tecken inkl. mellanslag)

Kontaktperson för ytterligare information:
Manuela Glanzmann, kommunikationsansvarig
manuela.glanzmann@wetrok.ch
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Duomatic Esprit – kortversion

Wetrok Duomatic Esprit
med Power-Whirl och Touch’n’Clean-teknik
Den nya, lätthanterliga kombiskurmaskinen Duomatic Esprit utmärker sig genom en hel rad
innovativa element som kraftigt bidrar till att öka effektiviteten i underhållsstädningen. I fokus hos
detta innovativa maskinkoncept står den avancerade tekniken med sugmunstycken som grundar
sig på Wetroks patentsökta Power-Whirl. Denna teknik alstrar en optimalt styrd sugvirvel som, med
en låg energiförbrukning, lämnar den rengjorda ytan helt torr. Touch’n’Clean-greppet möjliggör
automatisk start-stopp-drift, vilket gör maskinen ännu enklare och framför allt säkrare att använda.
Duomatic Esprit har en färskvattentank på 55 liter med integrerad vattenpump. Påfyllningen sker
snabbt och bekvämt tack vare Quick-Refill med slangkoppling och avstängningsautomatik. Enkla
manöverelement, den steglöst justerbara styrspaken och den kraftfulla Self-Drive-funktionen ger ett
ergonomiskt och kraftbesparande arbete.
(1 055 tecken inkl. mellanslag)

Kontaktperson för ytterligare information:
Manuela Glanzmann, kommunikationsansvarig
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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