Discomatic Bolero
Yhdistelmäkone

Discomatic Bolero on täysin uudenlainen siivouskone, jonka
erityinen muuntautumiskyky tekee siitä oikean valinnan
sekä pieniin, että keskisuuriin kohteisiin. Enää ei tarvitse
tehdä valintaa matalan ja kompaktin tai suuremman koneen
välillä, vaan 10 litran säiliöistä pystyy vaihtamaan 20 litran
säiliöihin käden käänteessä, ilman työkaluja.
Koneeseen on tuotu myös paljon muita erityisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat sen käyttämistä ja lisäävät
käyttömukavuutta, kuten LED-ajovalot hämäriin tiloihin
ja magneettinen imujalan kiinnitys nopeita huoltotoimenpiteitä varten. Koneessa on myös ainutlaatuinen Hepasuodatin, joka varmistaa puhtaan ilmanvaihdon. Kone on
yhtä lujatekoinen ja jämäkkä kuten suuremmatkin Wetrokyhdistelmäkoneet.

Ominaisuudet - Edut
• Ainutlaatuinen 2-in-1 -konsepti lisää joustavuutta. Koneeseen voi
vahtaa kaksi eri kokoista säiliötä, jolloin samaa konetta voidaan
käyttää monissa eri kohteissa.
• 10 litran säiliöillä varustettuna erittäin pieni kone puhdistaa myös
penkkien ja muiden huonekalujen alta tehokkaasti.
• Luja rakenne ja luotettava teknologia pidentävät huoltovälien
tarvetta sekä takaavat pitkän käyttöiän.
• Taloudellisuuden ja ekologisuuden tasapainon ansiosta vedenkulutuksen, siivouskemikaalien ja energian tarpeet saadaan
minimiin.
• Litiumioniakku antaa tasaisen ja laadukkaan virran riipumatta
latauksen tasosta. Korkean latauskapasiteettinsa ansiosta akku
tuottaa enemmän työtehoa joka latauksella. Lisäksi sen käyttöaika on jopa neljä kertaa pidempi kuin tavallisten ladattavien
akkujen.

Imujalka
• Magneettiinen imujalka on helppo irrottaa ja imukumien vaihto
sujuu ilman työkaluja. Huoltotoimenpiteet onnistuvat nopeasti ja
ergonomisesti.
• Erityinen patentoitu imujalka takaa, että lattia kuivuu hetkessä. Imujalan ansiosta energiaa kuluu vähemmän ja työaika on
pidempi.
• Kone imee myös peruutettaessa, jolloin aikaa säästyy kun työskennellään molempiin suuntiin.
Käyttö
• Säädettävän työntökahvan ansiosta koneen käyttäminen on
ergonomista jokaiselle käyttäjälle.
• LED-ajovalot takaavat erinomaisen näkyvyyden myös heikommassa valaistuksessa.
• Likavesisäiliön pikaliittimien ansiosta letkuja on mahdotonta
asentaa väärin.
• Kahden harjan/vetoalustan ansiosta konetta on helppo ohjata ja
se menee aina suoraan.
• Eko-asetus säästää energiaa ja pidentää työaikaa.

Tuotenumerot
Wetrok Bolero 10 litran säiliöllä
WE50240
WE50241
WE50242
WE50243

Wetrok Bolero 10 käyttövalmiina, 12Ah akusto
Wetrok Bolero 10 käyttövalmiina, 12Ah akusto,
automaattinen tukipyörä
Wetrok Bolero 10 käyttövalmiina, 20Ah akusto
Wetrok Bolero 10 käyttövalmiina, 20Ah akusto,
automaattinen tukipyörä

Wetrok Bolero 20 litran säiliöllä
WE50245
WE50246
WE50247
WE50248

Wetrok Bolero 20 käyttövalmiina, 12Ah akusto
Wetrok Bolero 20 käyttövalmiina, 12Ah akusto,
automaattinen tukipyörä
Wetrok Bolero 20 käyttövalmiina, 20Ah akusto
Wetrok Bolero 20 käyttövalmiina, 20Ah akusto,
automaattinen tukipyörä

Huom! Koneen tuotenumeroon sisältyy:
WE52105
Pesuharja 7”/180 mm, 2kpl/kone

Tekniset tiedot 10 litraa / 20 litraa
Teoreettinen työsuoritus
Työleveys
Imujalan leveys
Puhdasvesisäiliön tilavuus
Likavesisäiliön tilavuus
Paino akuilla
Mitat (P x L x K)
Käyttöjännite
Harjapaine (kg)
Äänen voimakkuus
Akku Lithiumioni

1100 m2/h
360 mm
530 mm
10 litraa / 20 litraa
10 litraa / 20 litraa
48 kg / 53 kg
750 x 420 x 1120 mm
24 V
16 kg / 0.38 N/cm2
66 dB(A)/63 dB(A) Eko-tila
24 V LiFePO4 // 12Ah tai 20Ah

Lisävarusteet
WE52106
WE52097
WE52098

Vetoalusta 7”/180 mm , 2kpl/kone
Wetrok Bolero säiliö 10 L Kit (sisältää
puhdas-ja likavesisäiliön)
Wetrok Bolero säiliö 20 L
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