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Sittmaskin – för extra effektiv rengöring av stora ytor
Kompakt mått och snäv vändradie – perfekt för hissar och trånga passager
Extra tyst – optimal för sjukhus och äldreboenden
Genomtänkt ergonomi och enkel display – intuitivt begriplig
Enkel tankrengöring – för högt värdebevarande och optimal hygien

Tystgående:
det hör till god ton
Sugluftsisolering är standard hos Drivematics.
Och Silent Kit är ett mycket praktiskt tillval. Med
detta tillval är en ytterligare rejäl sänkning av
din maskins bulleremission möjlig – ett viktigt
plus, i synnerhet på sjukhus och äldreboenden.

Tankrengöring:
ett rent nöje
Värdebevarande börjar med renlighet – även vad
gäller maskinparken. Därför har båda Drivematicmaskinerna en särskild inspektionslucka genom
vilken tanken kan rengöras ordentligt. Det
höjer inte bara hygiennivån utan garanterar
också att rengöringsmaskinen håller länge.

Modeller och utföranden
Drivematic
Delight
Standard
Silent
50092
50093

Modell*
Artikelnummer
Basutrustning
Inbyggt laddningsaggregat
Elektrisk drivenhet
Quick-Refill-system
Borstkåpa, komplett
Sugmunstycke, komplett
Sugbälgar, sats
Doseringssystem, komplett

–

–

Specialutrustning
Silent Kit
Säkerhetsbelysning (SL)

–
–

–

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk
Arbetsbredd
Total längd
Total bredd
Sugbredd
Total höjd
Vikt (inkl. batterier)
Renvattentank
Smutsvattentank
Antal borstar
Borsttryck
Borstvarvtal
Effekt, borstmotor
Vakuum
Luftflöde
Hastigh., framåt
Hastigh., bakåt
Batterikapacitet
Användningstid, batteri
Effekt, sugturbin
Typ av drivning
Max. stigkapacitet
Total effekt
Effekt, drivenhet
Bullernivå

Drivematic
Delight Dosing
Standard
Silent
50096
50097

–
–

–

3 960 m2/h
66 cm
138 cm
68 cm
85 cm
117 cm
386 kg
70 l
80 l
2 st.
30 kg (0,28 N/cm2)
180 r/min
500 W
110 mbar
32 l/s
0–7 km/h
0–2,5 km/h
105/180 Ah
upp till 3,5 h
400 W
Traktionsmotor
12 %
1 690 W
750 W
63/59 dB(A)

Drivematic
Delarge
Standard
Silent
50162
50163

–

–

–
–

–

Drivematic
Delarge Dosing
Standard
Silent
50166
50167

–
–
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Drivematic Delight | Delarge: Höjdpunkter som underlättar

–

5 040 m2/h
84 cm
149 cm
88 cm
98 cm
126 cm
409 kg
120 l
140 l
2 st.
36 kg (0,16 N/cm2)
180 r/min
1 100 W
110 mbar
32 l/s
0–7 km/h
0–2,5 km/h
105/180 Ah
upp till 3,3 h
500 W
Traktionsmotor
10 %
2 395 W
750 W
62/60 dB(A)

*alla modeller finns även tillgängliga med säkerhetsbelysning

Upplev Drivematic Delight
från Wetrok i praktiken.

Särskild fördel
Modell Delight:
kan användas överallt
Med en bredd på endast 85 cm ryms Delight
i alla normala hissar. Även kassaområden
kan passeras utan problem. Drivematic
Delight är ytterst lättmanövrerad så att även
trånga passager är lätta att rengöras.
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Enkel teknik som sprider glädje.
Personalen uppskattar intuitiv manövrering. Och de glädjer sig åt bättre effektivitet och att kunna
arbeta snabbt. Därför har Wetrok utvecklat maskinparet Drivematic Delight och Delarge. När båda
Drivematic-maskinerna används, kan stora ytor bli strålande rena ännu snabbare. Det kompakta
utförandet och den lilla vändradien säkerställer flexibla användningsmöjligheter.
Drivematic Delarge har en oslagbar ytkapacitet och lämpar sig därför extra bra för stora ytor.

Drivematic Delight imponerar däremot tack vare sin minimala vändradie. Ytor som normalt är
svårframkomliga, som smala hissar eller kassaområden, går lekande lätt att rengöra.
Den ergonomiska stolen ser till att medarbetaren kan sätta igång direkt, helt utan att
först behöva ändra några inställningar.

Display:
Helt enkelt logisk
Ready, steady, go – så här fungerar de båda Drivematicmaskinerna. För displayen på vår sittmaskin är helt
självförklarande och är särskilt lätt att hantera med bara
några få manöverknappar. För dig innebär detta: det är bara
att sätta sig, starta och städa.

Doseringssystem:
rätt blandning gör
hela skillnaden

Ergonomisk:
Alla blir nöjda

1,65 m
vändradie

Perfekt ergonomi – en av fördelarna med båda sittmaskinerna.
Maskinen briljerar med lågt insteg, stort fotutrymme och en
bekväm sits, vilket sammantaget automatiskt garanterar en
optimal sittposition för alla kroppsstorlekar. Det är bekvämt
och verkligen praktiskt.

10 %
Stigning

Med vårt doseringssystem (tillval) kan du spara smart.
För det är inte bara är högkvalitativt och helautomatiskt.
Det sparar dessutom vatten och kemikalier – dag efter
dag. Det betyder alltså: Doseringssystemet betalar sig.
För miljön och din budget.

Quick-Refill:
bekväm vattenpåfyllning
Extra bekvämt, extra praktiskt – tack vare Quick-Refill och en
integrerad slangkoppling kan du fylla upp maskinen med en
vanlig trädgårdsslang. Och när renvattentanken på 70 liter är
full, stoppas vattentillförseln automatiskt.

5

sekunder

Extremt lättmanövrerad
Tack vare den minimala vändradien kan
du agera snabbt och flexibelt. Det är
lätt att vända maskinen även i smala
rum och korridorer.
Trånga passager och stora ytor,
korridorer eller källare: Drivematics kan
användas överallt.

Stigningar: fortsatt uppåt
Ramper, stigningar, uppgångar – det
som andra maskiner inte kan klarar de
båda Drivematic-maskinerna. Denna duo
har riktigt mycket kraft och kan med full
skursugeffekt visa vad den går för, till och
med vid 10 % stigning. På detta sätt går
det fortsatt framåt och uppåt.

Borstbyte via knapptryckning
Enkel hantering, inga smutsiga händer
eller armar: Det automatiska borstbytet
är inte bara väldigt rent, utan också
väldigt bekvämt – borsthuset hos de båda
Drivematic-maskinerna kan nämligen
sänkas och höjas från förarsitsen. Dina
rondeller och borstar höjs automatiskt
upp och sänks sedan ner igen efter
användning.

