
Duomatic Esprit
Med Power-Whirl för underhållsrengöring
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5Duomatic Esprit: Tusenkonstnären inom rengöringsteknik

• Torra golv direkt tack vare Wetrok Power-Whirl
• Touch‘n‘Clean-handtag för automatisk start och stopp av maskinen
• Quick-Refi ll-slangkoppling för enkel vattenpåfyllning med avstängningsautomatik
• Self-Drive för framdrivning och smidigt arbetssätt
• Automatisk höjning och sänkning av borstpaketet

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Artikelnummer 50.211 50.212

Grundutrustning
Inbyggd laddare
Quick-Refi ll-system
Borstpaket, komplett
Sugskrapa, komplett
Suggummi set
Doseringssystem, komplett

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk 2 000 m2/h
Arbetsbredd 50 cm
Total längd 117 cm
Maskinbredd 57 cm
Total bredd 79 cm
Sugbredd 78 cm
Total höjd 121 cm
Vikt (inkl. batterier) 215 kg
Färskvattentank 55 l
Smutsvattentank 55 l
Antal borstar 2 st.
Borsttryck 28 kg (0.41 N/cm2)
Borstvarvtal Ca 200 1/min
Effekt, borstmotor 2 × 370 W
Vakuum 155 mbar
Luftfl öde 41 l/s
Effekt, sugturbin 370 W
Typ av drivning Self-Drive
Max. stigkapacitet 2 %
Total effekt 900 W
Bullernivå 69 dB(A)

Batteri
Användningstid 76 Ah 2 h 1,7
Användningstid 105 Ah 3 h 2,7 h

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
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Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01
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Duomatic Esprit: med lätthet skinande resultat

Robust, kompakt, pålitlig – den nya kombiskurmaskinen Duomatic Esprit är tusenkonstnären för dagligt 
bruk. På området effektivitet görs inga kompromisser. Panelen med fyra knappar är okomplicerad och 
enkel att använda. Duomatic Esprit avlägsnar grundligt fastsittande smuts och torkar den rengjorda ytan 
direkt genom den patenterade Power-Wirl teknologin för sugskrapan. Vattentanken på 55-liter har en 
integrerad vattenpump som håller vattenfl ödet på en konstant nivå. Den kraftfulla Self-Drive-funktionen 
gör styrningen snabb och enkel. 

Genast på det torra: 
Sugskrapan uppfunnen på nytt.

Den innovativa och patenterade 
Power-Whirl-funktionen från Wetrok 
garanterar högsta sugeffektiviet. 
Sugskrapan åstadkommer en optimal 
sugvirvel som torkar golvet direkt – 
för ett perfekt resultat.

Ergonomiskt koncept: Mer fl exibilitet 
och bättre hanterbarhet.

För en ergonomisk och kraftbesparande 
arbetsposition kan handtaget regleras 
steglöst även under drift. På det sättet 
reagerar maskinen snabbare och med 
högre precision. Och efter utfört arbete? 
Fäll bara upp handtaget så sparas plats 
i avställningsrummet. 

Tanka vatten bekvämt: Slangkopp-
ling och avstängningsautomatik.

Tack vare Quick-Refill för 
färskvattenpåfyllning förloras inte 
längre någon tid: anslut helt enkelt 
en vanlig trädgårdsslang till den 
integrerade slangkopplingen och 
öppna vattenkranen. När tanken är full 
stoppas vattentillförseln automatiskt.

Perfekt dosering: 
med hänsyn till budget och miljö.

Perfekt dosering av vatten och kemikalier 
varje gång? Välj då Duomatic Esprit med 
automatiskt doseringssystem. Med det 
arbetar maskinen optimalt och ni drar 
nytta av högre effektivitet och lägre 
kostnader under maskinens livslängd.

Genomgående städat: 
Även inuti.

Lika rena som de städade golven är 
det även inuti Duomatic Esprit. Det 
solida höljet skyddar effektivt de 
inbyggda systemen mot smuts och 
förhindrar att vatten tränger in.

Renodlad manövreringskomfort: 
Automatiskt borstpaket

Borstpaketet på Duomatic Esprit 
lyfts och sänks automatiskt. Det 
gör användningen av maskinen 
ergonomisk och bekymmersfri samt 
så är borstarna enkla att ta av och 
sätta fast.

Intuitiv användning:
Mindre är mer.

Fyra knappar på den överskådliga 
displayen – manövreringen av den nya 
Duomatic Esprit är enkel och snabbt 
begriplig. Som ett extra plus förhindrar 
det valbara lösenordsskyddet manipu-
lering genom obehöriga personer.

Säker tack vare ”Touch‘n‘Clean”.

Det ergonomiska handtaget ökar använ-
darsäkerheten: Greppa handtaget och 
maskinen startar – släpp handtaget och 
maskinen stannar. Det minskar ener-
giförbrukningen och maskinens körtid 
maximeras. 



Duomatic Esprit: med lätthet skinande resultat

Robust, kompakt, pålitlig – den nya kombiskurmaskinen Duomatic Esprit är tusenkonstnären för dagligt 
bruk. På området effektivitet görs inga kompromisser. Panelen med fyra knappar är okomplicerad och 
enkel att använda. Duomatic Esprit avlägsnar grundligt fastsittande smuts och torkar den rengjorda ytan 
direkt genom den patenterade Power-Wirl teknologin för sugskrapan. Vattentanken på 55-liter har en
integrerad vattenpump som håller vattenfl ödet på en konstant nivå. Den kraftfulla Self-Drive-funktionen 
gör styrningen snabb och enkel.

Genast på det torra: 
Sugskrapan uppfunnen på nytt.

Den innovativa och patenterade 
Power-Whirl-funktionen från Wetrok 
garanterar högsta sugeffektiviet. 
Sugskrapan åstadkommer en optimal 
sugvirvel som torkar golvet direkt – 
för ett perfekt resultat.

Ergonomiskt koncept: Mer fl exibilitet 
och bättre hanterbarhet.

För en ergonomisk och kraftbesparande
arbetsposition kan handtaget regleras 
steglöst även under drift. På det sättet 
reagerar maskinen snabbare och med 
högre precision. Och efter utfört arbete? 
Fäll bara upp handtaget så sparas plats 
i avställningsrummet. 

Tanka vatten bekvämt: Slangkopp-
ling och avstängningsautomatik.

Tack vare Quick-Refill för 
färskvattenpåfyllning förloras inte 
längre någon tid: anslut helt enkelt 
en vanlig trädgårdsslang till den 
integrerade slangkopplingen och 
öppna vattenkranen. När tanken är full 
stoppas vattentillförseln automatiskt.

Perfekt dosering: 
med hänsyn till budget och miljö.

Perfekt dosering av vatten och kemikalier 
varje gång? Välj då Duomatic Esprit med 
automatiskt doseringssystem. Med det 
arbetar maskinen optimalt och ni drar 
nytta av högre effektivitet och lägre 
kostnader under maskinens livslängd.

Genomgående städat: 
Även inuti.

Lika rena som de städade golven är 
det även inuti Duomatic Esprit. Det 
solida höljet skyddar effektivt de 
inbyggda systemen mot smuts och 
förhindrar att vatten tränger in.

Renodlad manövreringskomfort: 
Automatiskt borstpaket

Borstpaketet på Duomatic Esprit 
lyfts och sänks automatiskt. Det 
gör användningen av maskinen 
ergonomisk och bekymmersfri samt 
så är borstarna enkla att ta av och 
sätta fast.

Intuitiv användning:
Mindre är mer.

Fyra knappar på den överskådliga 
displayen – manövreringen av den nya 
Duomatic Esprit är enkel och snabbt 
begriplig. Som ett extra plus förhindrar 
det valbara lösenordsskyddet manipu-
lering genom obehöriga personer.

Säker tack vare ”Touch‘n‘Clean”.

Det ergonomiska handtaget ökar använ-
darsäkerheten: Greppa handtaget och 
maskinen startar – släpp handtaget och 
maskinen stannar. Det minskar ener-
giförbrukningen och maskinens körtid 
maximeras. 



Duomatic Esprit
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5Duomatic Esprit: Tusenkonstnären inom rengöringsteknik

• Torra golv direkt tack vare Wetrok Power-Whirl
• Touch‘n‘Clean-handtag för automatisk start och stopp av maskinen
• Quick-Refi ll-slangkoppling för enkel vattenpåfyllning med avstängningsautomatik
• Self-Drive för framdrivning och smidigt arbetssätt
• Automatisk höjning och sänkning av borstpaketet

 Duomatic Esprit Duomatic Esprit Dosing
Artikelnummer 50.211 50.212

Grundutrustning
Inbyggd laddare
Quick-Refi ll-system
Borstpaket, komplett
Sugskrapa, komplett
Suggummi set
Doseringssystem, komplett

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk 2 000 m2/h
Arbetsbredd 50 cm
Total längd 132 cm
Maskinbredd 57 cm
Total bredd 79 cm
Sugbredd 78 cm
Total höjd 118 cm
Vikt (inkl. batterier) 160 kg
Färskvattentank 55 l
Smutsvattentank 55 l
Antal borstar 2 st.
Borsttryck 28 kg (0.41 N/cm2)
Borstvarvtal Ca 200 1/min
Effekt, borstmotor 2 × 300 W
Vakuum 155 mbar
Luftfl öde 41 l/s
Effekt, sugturbin 370 W
Typ av drivning Self-Drive
Max. stigkapacitet 2 %
Total effekt 750 W
Bullernivå 62 dB(A)

Batteri
Användningstid 76 Ah 2 h 1,7
Användningstid 105 Ah 3 h 2,7 h

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH  Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A.   ul. Ła̧czyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB  Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01
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