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En Sugare två användningssätt
Moderna våt/torr dammsugare förutsätts ha följande egenskaper: effektiv men tystgående, hållbar, utmärkt formgivning
samt fungerande filtrering. Hantering, rengöring och service av sugaren skall vara enkelt och framför allt kall förhållandet
mellan pris och kvalitet vara det rätta. Twinvac är nya generationens våt/torr dammsugare som motsvarar dessa krav på
bästa möjliga sätt.

Twinvac 18

Städning kan vara trevligt

Sladden i väggen, strömmen på och sätt i gång!
Det är mycket lätt och trevligt att använda Twinvac
och alla dess funktioner. Twinvac har dessutom en
extra fördel: dess utseende är behagligt för ögat. Den
banbrytande formgivningen på Twinvac passar väl ihop
med tidigare dammsugare.

Stabil konstruktion

Twinvac 25
Våt/torrdammsugare

Det avrundade chassit på Twinvac har inga utstående
delar eller hörn som kan skada väggar eller möbler.
Den mycket starka och stabila konstruktion tål hård
användning utan att vara klumpig eller tung att använda. Alla delar är kemikaliebeständiga.

Lättrörlig

Tack vare snillrik konstruktion, nyaste teknik och bra
material är den mindre modellens nettovikt 10 kg. Tack
vare ergonomisk utformning och placering av handtaget är den lätt att bära.

Omvandling

Det går snabbt att omvandla Twinvac från traditionell våtsugare till dammsugare med dammpåse och
dammfilter. Behändigt utan specialverktyg.

Motor

Twinvac är utrustad med motor av nyaste generationen. Den garanterar bästa möjliga sugeffekt men
förbrukar bara litet energi och är tystgående.

Rakgående

Twinvac är försedd med två stora fasta hjul och två
små svängbara hjul. Tack vare detta är maskinen lätt
att dra samt följsam rakt efter användaren.

Rengöring

Twinvac har inga vassa kanter, öppningar eller dolda
hörn. Den är därför lätt att rengöra, smuts fastnar inte
och bakterietillväxt förhindras. Rengöring av flottör (vid
våtsugning) och dammfilter samt utbyte av dammpåse
(vid torrsugning) sker i en handvändning.

Tillbehör

Du kan fortsättningsvis använda alla tidigare
Wetrok-tillbehör: slangar, rör, mynstycken,
filter och dammpåsar.

Filtrering
Tack vare mångdubbel filtrering kan Twinvac
användas också i utrymmen där hygienkraven
är höga. Då även luften som motorn använder
filtreras avger Twinvac inga damm- eller kolpartiklar
Kapacitet
För olika utrymmen och rengöringsbehov kan
man välja antingen 18 eller 25 liters tank.

Kapacitet
För olika utrymmen och rengöringsbehov kan
man välja antingen 18 eller 25 liters tank.
Våtsugsutrustning med skumavskiljare
Med våtsugsutrustningen sugs smutsvattnen
till exempel vid skurning med golvvårdsmaskin.

Tekniska data och tillbehör

Tekniska data
Wetrok Våt– och torrsugare
Artikelnummer
Spänning
Effekt
Vakuum
Luftgenomströmning
Tankvolym
Ljudnivå
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Nätsladd
Vikt utan tillbehör

Twinvac 18
30401
230/50 V/Hz
1200 W
225 mbar/kPa
56 l/s
18 l
66 dB
500 mm
380 mm
530 mm
10 m
10 kg

Twinvac 25
20053
230/50 V/Hz
1200 W
225 mbar/kPa
56 l/s
25 l

Duovac 34•
20055
230/50 V/Hz
850 W
212 mbar/kPa
49 l/s
34 l

Duovac 50••
20057
230/50 V/Hz
850 W
2x225 mbar/kPa
2x49 l/s
45 l

65 dB
500 mm
380 mm
680 mm
10 m
10 kg

64 dB
680 mm
425 mm
910 mm
10 m
17 kg

64 dB
775 mm
515 mm
920 mm
10 m
25 kg

• inkl sugare med vagn och slang 9.
• • inkl sugare med vagn, slang 23 och skumavskilljare.
Tillbehör till Twinvac 18 / Twinvac 25

Tillbehör till Duovac 34

Artikelnummer
31460

Artikelnummer
31200
31300
31420
31405
31400
31310
31422
31407
31480
32507

31461
31200
31300
31420
31405
31400
31310
31422
31407
32500
32507
31120
31130
31165
31101
41420

Benämning
Våtsugset PAE-sugslang 9, sugrör 85 &
vattenmunstycke 42
Torr- och våtsugset PAE-sugslang 9, sugrör 85 & 		
vattenmunstycke 42 golv- & mattmunstycke 43 och
dammfilter.
PAE-slang 9, 32 mm- längd 2,5 m.
Sugrör 85, 32 mm, passar för slang 9 - längd 1,28 m
Vattenmunstycke 42, passar för rör 85 - bredd 40 cm
Rullmunstycke 24, passar rör 85 - bredd 40 cm
Golv- & mattmunstycke 43, passar rör 85 - bredd 30 cm
Sugrör 12, passar slang 9 - längd 1,14 m
Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Dammpåsar, papper - passar Twinvac 18
(10 st/paket)
Dammpåsar, papper – passar Twinvac 25
(10 st/paket)
Dammfilter
Textilfilterpåse
Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
Skumavskiljare (flottörinsats)
Munstyckeset 44

31120
31130
31165
31100
41420

Benämning
PAE-slang 9, 32 mm- längd 2,5 m.
Sugrör 85, 32 mm, passar för slang 9 - längd 1,28 m
Vattenmunstycke 42, passar för rör 85 - bredd 40 cm
Rullmunstycke 24, passar rör 85 - bredd 40 cm
Golv- & mattmunstycke 43, passar rör 85 - bredd 30 cm
Sugrör 12, passar slang 9 - längd 1,14 m
Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Vacumat frontmunstycke – bredd 69 cm
Dammpåsar, papper – passar Twinvac 25
(10 st/paket)
Dammfilter
Textilfilterpåse
Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
Skumavskiljare (flottörinsats)
Munstyckeset 44

Tillbehör till Duovac 50
Artikelnummer
31205
31305
31422
31407
31485
31140
31171
31130
31100
41420

Wetrok AB, Bergkällavägen 36 C, 192 79 Sollentuna,
tel. 08 444 34 00, fax 08 444 34 01, info@wetrok.se, www.wetrok.se

Benämning
PAE-slang 23, 38 mm- längd 3 m.
Sugrör 86, 38 mm, passar för slang 23 - längd 1,35 m
Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
Vacumat frontmunstycke – bredd 69 cm
Textilfilterpåse
Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
Textilfilterpåse
Skumavskiljare (flottörinsats)
Munstyckeset 44

