
Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Två solstrålar för rengöringsproffs
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Duomatic Intense och Endurer: 
stark arbetsförmåga gör strålande rent

Med Duomatic Intense går rengöringsproffsen på solsidan av rengöringstekniken. Som lysande ledstjärna 
ger den enkla och överskådliga pekskärmen smidig orientering. Intuitivt utför operatören rätt grepp. 
Ytterligare ljuspunkter är vattentanken på 55 liter och styrspaken som kan justeras under drift. 

Bara att trycka och sätta igång:
bekväm pekskärm

Stor, med färg, överskådlig.Via sex 
knappar blir maskinen snabbt redo att 
arbeta. De styr vattenmängd, borsttryck 
och dosering samt kontrollerar 
batteriets laddning. Byt till Eco-läge och 
använd många fl er funktioner.

Allt i ett grepp: 
ergonomiskt utformad styrspak

Du arbetar alltid i optimal position 
eftersom styrspaken även kan justeras 
under arbetets gång. Tack vare 
parallellogrammet ligger displayen 
alltid optimalt i synfältet. I förrådet tar 
den uppfällda styrspaken liten plats.

Torra fötter under tiden:
sugbalkar med Power-Whirl

Precis rengjort och redan torrt: 
Den patenterade och innovativa 
Power-Whirl-tekniken från Wetrok gör 
detta möjligt. Sugmunstycket skapar 
en optimal uppsugningsvirvel som 
omedelbart helt torkar upp fukten 
på golvet och samtidigt minskar 
energiförbrukningen.

Enkelt att tanka: slangkoppling och 
avstängningsautomatik

Om vattnet tar slut i Duomatic-maskinen 
är det inget problem: med ett klick 
ansluter du slangkopplingen till vatten-
kranen och börjar påfyllningen. När 
tanken är full stoppas vattentillförseln 
automatiskt.

Upplev Duomatic Intense och 
Endurer från Wetrok ”in action”.

Se fi lmen



Vid rengöring på stora ytor kommer du långt med Duomatic Endurer. För denna högeffektiva rengörings-
maskin har en tank på hela 80 liter. En tank räcker för att i ett enda svep göra rent på stora ytor.
Drivenheten ser till att Duomatic Intense och Endurer rör sig nästan helt av egen kraft. Solklart att arbetet 
görs utan besvär. Med litiumbatteriet som tillval får båda maskinerna kraft att utan problem jobba långt efter 
att solen gått ner.

Inte för mycket, inte för lite:
lagom dosering

Det automatiska doseringssystemet 
ger optimal dosering av vatten och 
kemikalier. Resultatet är rena golv utan 
ränder. Dessutom spar du både pengar 
och miljön från onödiga kemikalier.

Byte via knapptryckning:
Eco eller Power

Duomatic-maskinerna är fl exibla 
och kan anpassas till hur smutsigt 
underlaget är. För daglig rengöring 
kan det energisparande Eco-läget 
användas. Mycket nedsmutsade ställen 
blir rena med Wetrok-Power-Shot.

2 h 20 min

2%

Enkel och ergonomisk:
borstbyte via knapptryckning
Med Duomatic Intense monteras 
borstarna med en enkel knapptryckning 
och avlägsnas på samma sätt efter 
rengöringen. Enklare kan det inte 
bli. Och du behöver aldrig mer 
smutsa ner händerna med använda 
rengöringsrondeller eller borstar.

Korta laddtider:
batterier med litiumjärnfosfat 
Duomatic Intense och Endurer får sin 
kraft från batterier med litiumjärnfosfat, 
vilket ger en konstant hög effekt. 
Wetroks litiumbatterier håller hela 
maskinens liv. (Batterierna ingår inte i 
leveransen.)
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16Duomatic Intense och Endurer: lång uthållighet för intensiva arbetsinsatser

• Stor färgdisplay: snabbt startklar och alltid allt under kontroll
• Rörlig styrspak: kan även justeras under drift så att displayen alltid är fullt synlig
• Sugbalkar med Power-Whirl från Wetrok: för torra golv direkt
• Litiumbatterier av hög kvalitet: miljövänliga och med lika lång livslängd som maskinen
• Borstautomatik: ta på och av borstarna med bara ett knapptryck
• Den mest kompakta maskinen i klassen

Intense  
50/60

Intense  
Dosing 50/60

Endurer  
60/75 

Endurer  
Dosing 60/75

Modell Standard SL Standard SL Standard SL Standard SL

Grundutrustning
Inbyggt laddningsaggregat
Sugmunstycken, komplett
Borstkåpa
Doseringssystem, komplett

Specialutrustning
Säkerhetsbelysning (SL)

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk 2500/3000 m2/h 3000/3750 m2/h
Arbetsbredd 50 / 60 cm 60/75 cm
Total längd 132/135.5 cm 140/144  cm
Total bredd 56,5/67,5 cm 67,5/82 cm
Sugbredd 79/89 cm 89/96  cm
Total höjd 118 cm 118 cm
Maxvikt (inkl. batterier) 179/180 kg 189/190 kg
Färskvattentank 55 l  80 l
Antal borstar 2 st. 2 st.
Borsttryck 43 kg (upp till 0,63 N/cm2) 53 kg (upp till 0,49 N/cm2)
Borstvarvtal 200 v/min 200 v/min
Effekt, borstmotor 2 × 300 W / 2 × 450 W 2 × 300/2 × 450 W
Hastighet, framåt 5 km/h 5 km/h
Hastighet, bakåt 2,5 km/h 2,5 km/h
Max. stigningsförmåga 8 % 8 %
Minsta vändradie 135 cm 140/150 cm
Effekt, sugturbin 460 W 460 W
Typ av drivning Traktionsmotor Traktionsmotor
Total effekt 900 W 900 W
Bullernivå 64 dB(A) 66 dB(A)
Dosering – 0,5 – 5,0 % – 0,5 – 5,0 %

Batteri  Normaldrift  Eco-läge

Användningstid 41.6 Ah (Li)1)  upp till 1 h  upp till 1.5 h
Användningstid 76 Ah (bly)  upp till 1 h  upp till 1.5 h
Användningstid 83.2 Ah (Li)  upp till 2 h  upp till 3 h
Användningstid 105 Ah (bly)  upp till 1.5 h  upp till 2 h
Användningstid 124.8 Ah (Li)  upp till 3 h  upp till 4.5 h
Användningstid 166.4 Ah (Li)  upp till 4 h  upp till 6 h

1) Minskat borsttryck vid mycket strukturerade golv samt vid stigning >2 %
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