
Duomatic Impulse
Hygien utan kompromisser
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Duomatic Impulse: glänsande resultat på känsliga områden

Duomatic Impulse har särskilt utvecklats för användning på sjukhus och äldreboenden, för miljöer som 
ställer höga krav på hygienen. Resultatet är golv med den högsta hygiennivån. Maskinen är lätthanterlig, 
enkel att rengöra och därmed alltid i hygieniskt perfekt tillstånd. Bakterier motverkas med rigorösa 
behandlingsmetoder: det dubbla tanksystemet säkerställer enkel rengöring och förhindrar därmed att 
vattnet smittas av bakterier. Dessutom förhindrar HEPA-fi ltret att bakterier sprider sig via utblåsluften. 
I övrigt utför Duomatic Impulse sitt arbete tyst och utan att väcka någon större uppmärksamhet. 
Så som sig bör i känsliga miljöer.

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.

Bakterierna har ingen chans:
integrerat HEPA-fi lter:

HEPA-fi ltret (High Effi ciency Particulate 
Arrestance) går enkelt att byta ut. 
Det renar utblåsluften och förhindrar 
därmed drastiskt att bakterier sprids. 
Utblåsluften sker mellan vattentankarna 
för att förhindra att partiklar från golvet 
virvlar upp.

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.

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.

Upplev Duomatic Impulse från 
Wetrok ”in action”.

Se fi lmen



Enkel och ergonomisk:
borstbyte via knapptryckning

Hos Duomatic Impulse 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. 

Snabb rengöring:
dubbelt tanksystem

Båda tankarna i Duomatic Impulse är 
lättåtkomliga för att man ska kunna 
spola ur och rengöra dem enkelt och 
grundligt. Inget vatten blir stående 
i maskinen, vilket innebär att inga 
bakterier kan spridas.

Korta laddtider:
batterier med litiumjärnfosfat 

Duomatic Impulse får sin kraft från 
batterier med litiumjärnfosfat, vilket 
ger en konstant hög effekt. Wetroks 
litiumbatterier håller hela maskinens liv. 
(Batterierna ingår inte i leveransen.)

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.
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16Duomatic Impulse: med de högsta hygienkraven för rengöring

• Dubbelt tanksystem: lättillgängligt och enkelt att rengöra
• Integrerat HEPA-filter: bakterier kan inte spridas via utblåsluften
• Sugbalkar med Power-Whirl från Wetrok: för torra golv direkt
• Stor färgdisplay: snabbt startklar och alltid allt under kontroll
• Rörlig styrspak: kan även justeras under drift så att displayen alltid är fullt synlig
• Litiumbatterier av hög kvalitet: effektiva och med lika lång livslängd som maskinen

Duomatic Impulse 50/60 Duomatic Impulse Dosing 50/60
Modell Standard SL Standard SL

Grundutrustning
Inbyggt laddningsaggregat
Sugmunstycken, komplett
Borstkåpa
HEPA-filter Impulse
Förfilter Impulse
Doseringssystem, komplett

Specialutrustning
Säkerhetsbelysning (SL)

Tekniska data
Ytkapacitet, teoretisk 2500 / 3000 m2/h
Arbetsbredd 50 / 60 cm
Total längd 133/137 cm
Total bredd 56,5/67,5 cm
Sugbredd 79 / 89 cm
Total höjd 118 cm
Maxvikt (inkl. batterier) 186 kg
Färskvattentank 30 l
Antal borstar 2 st.
Borsttryck 43 kg (upp till 0,63 N/cm2)
Borstvarvtal 200 v/min
Effekt, borstmotor 2 × 300 W
Hastighet, framåt 5 km/h
Hastighet, bakåt 2,5 km/h
Max. stigningsförmåga 8 %
Minsta vändradie 135 cm
Effekt, sugturbin 460 W
Typ av drivning Traktionsmotor
Total effekt 900 W
Bullernivå 63 dB(A)
Dosering – 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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