• Idealisk för svåråtkomliga ytor på grund av sitt låga krav (27cm) på fri höjd.
• Ökad halksäkerhet då golvet torkar direkt tack vare fram- och baksug.
• Ständigt hög effekt genom hållbara litium-jon batterier.
• Bättre hygien och högre produktivitet jämfört med rengöring med traditionell manuell städning.
• Lätt att transportera och sköta tack vare sin avancerade design.
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Discomatic Tango
Komplett med borstpaket, sugskrapa fram och bak, inbyggd laddare, 2 supernylon skurborstar och Li-Ion batteri.

Tillbehör
55.999
55.928
55.951
55.952
59.879
59.880
51.400
22.250
22.251
22.252
22.253
22.254

© Copyright by Wetrok AG, 01/06/2012

Fördelar: enastående.

LifePo Batteri 25.6V. 20Ah
Suggummiblad fram, främre sugenhet
Suggummi bak till sugskrapa bak
Suggummi fram till sugskrapa bak
Supernylon skurborste *
Rondellhållare *
Påfyllningsslang
Rondell 170 gul
Rondell 170 röd
Rondell 170 grön
Rondell 170 svart
Rondell 170 Microsol

* behövs 2 per maskin

Teknisk Data
Teoretisk avverkning
Praktisk avverkning
Arbetsbredd
Färskvattentank
Smutsvattentank
Totalvikt inkl. batteri
Mått L X B X H
Nätspänning
Borsttryck
Batteri
Drifttid per laddning
Arbetshöjd
Bredd med sugskrapa

1000 m²/h
350 m²/h
340 mm
9L
15 L
40 kg
635 × 450 × 750 – 1110 mm
24 V
12 kg/0,3 N/cm²
Li-Ion 25.6 V, 20Ah
90 min
270 mm
460 mm
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Discomatic Tango
Smidig. Stark. Elegant.

Discomatic Tango: högpresterande – framåt och bakåt.
Tango är både elegant och kraftfull. Discomatic Tango är en högkvalitativ och högpresterande kombimaskin
– i alla lägen. Maskinen har en vattensug både fram och bak som lämnar ytan ren och torr även då man backar
med maskinen. Tangos har marknadens lägsta arbetshöjd. Det gör den lämplig för rengörning under bord och
bänkar, där ingen maskin varit tidigare. Genom 24V Li-Ion batteriet är kraften konstant och ger en drifttid på
90 minuter. Det är Tangon tolkat av Wetrok: i världsklass, från Schweiz, liten - men perfekt utformad.

Arbetskrav på fri höjd: lågt.

Resultatet: Briljant.

Designen: Unik.

Tack vare den avancerade designen så innehåller betydligt färre
komponenter än konventionella kombimaskiner. Litiumbatteriet
är mycket mindre och lättare än konventionella batterier. Det
möjliggör att Discomatic Tango är enastående smidig. Den
går lätt in under bänkar och låga möbler. Den svänger med
enkelhet och är en hjälpandehand för rengöring av svåråtkomliga
utrymmen och lämnar ytan torr och halkfri tack vare sug fram och
bak.

Vid sidan av Discomatic Tango har den traditionell manuell
städning svårt att mäta sig. Den kompakta kombiskurmaskinen gör inte bara jobbet snabbare utan är också mycket mer
hygienisk.

Exceptionell. Elegant. Kompakt. Discomatic Tango bär den
berömda signaturen av Tom Tjaarda. Stjärndesignern som
vanligtvis designar exklusiva bilar har lånat ut sin designtalang
till Wetrok.

Användning: enkel.
Discomatic Tango har en ergonomisk
utformning och handtaget kan enkelt justeras
så att lämplig höjd kan ställas in genast, när
som helst - även under körning. Rengöringen
är således bekväm, enkel och snabb.

Storlek: kompakt.
Tango är smidig och lätt tack vare
sin kompakta design. Den erbjuder
en marknadens lägsta arbetshöjd
- speciellt utformad för att rengöra
under möbler och i trånga miljöer.

Batteriet: varar och består.
Litiumbatterier ger alltid konsekvent höga
prestanda - oavsett om de är helt eller
endast delvis laddade. Dess höga antal
laddningscykler innebär att livslängden
på batteriet är fyra gånger längre än
konventionella batterier. Tack vare det smarta
plug-in-systemet kan det kompakta batteriet
enkelt installeras och tas bort.

Transport: okomplicerad.
Båda vattentankarna kan enkelt
tas bort genom tack vare Quick
Connection funktionen. Att
transportera den här kompakta
kombiskurmaskinen är enklare än
någonsin tidigare.

Sugenheter: fram och bak.
Discomatic Tango lämnar golvet torrt
med hjälp av dess effektiva sug fram och
bak. Den bakre sugskrapan följer flexibelt
färdriktningen medan den främre sugskrapan
är rak och förblir konstant.

Styrkan: imponerande.
Den är med avstånd den minsta
och lättaste kombiskurmaskinen
på marknaden. Dock säkerhetsställs högt borsttryck och effektiv
rengöring genom två supernylon
borstar. Den flexibla bakre sugskrapan rengör och torkar även
svåråtkomliga områden.

