
Discomatic Mambo
Kraftfull. Elegant. Revolutionerande.



Discomatic Mambo: Effekt med rytm och fart

Temperamentet på Mambo kan man knappt tygla. På mindre och medelstora ytor briljerar Discomatic Mambo 
med en prestation som tål att ses, och i utrymmen som är mindre lättframkomliga undviker den hinder med 
lätthanterlig elegans. Detta är faktiskt den mest kompakta kombiskurmaskinen i sin klass och ändå gör den 
bra ifrån sig med en 30 liters färskvattentank. Tack vare den robusta konstruktionen och dess innovativa 
teknik bemästrar Discomatic Mambo de hårdaste rengöringsarbeten med fart och uthållighet. Med endast 
fyra manöverknappar kan den köras fram utan minsta ansträngning.

Rengöringsteknik i toppform: 
beprövat system med två borstar. 
Borstarna eller rondellerna garanterar 
ett oklanderligt rengöringsresultat. De 
underlättar även körningen av maski-
nen, genom att bidra till framdrivningen 
och håller maskinen exakt på önskad 
kurs.

Kör utan uppehåll: 
vattnet under kontroll.
Även om man inte ser det, har Mambo 
en 30 liter färskvattentank för långvariga 
rengöringsarbeten utan avbrott. 
Vattentillförseln är konstant tack vare 
den inbyggda vattenpumpen som enkelt 
regleras från kontrollpanelen.

Säker energitillförsel: 
högpresterande LiFePo-batteri.
Tillskillnad från vanliga blybatterier 
levererar litium-jon batteriet alltid 
konstant hög effekt. Batteriet ger även 
betydligt längre drifttid och tar mycket 
mindre plats. Dessutom är livslängden 
upp till fyra gånger längre än för 
traditionella blybatterier.

Körglädje!
Den lätt överskådliga panelen med en-
dast fyra manöverknappar gör körning-
en av maskinen både enkel och säker. 
Ett automatiskt doseringssystem fi nns 
som tillval, och med detta inbyggt dose-
ras kemikalierna automatiskt i förhållan-
de till vattenmängden. Det är möjligt att 
justera vattenmängden när som helst, 
även under drift. Borstar och vattensug 
aktiveras med ett knapptryck. 



Rengöringsteknik under kontroll: 
ergonomi och lätthanterlighet.  
Handtaget på Mambo är steglöst inställ-
bart och kan anpassas till kroppsstorlek 
och situation även när maskinen är 
igång. Vändradien ligger under en meter 
och därigenom klarar den kompakta 
maskinen att vändas i trånga passager 
där andra maskiner blir stående. Plats-
behovet vid transport och förvaring är 
betydligt mindre.

Exakt rätt blandning: 
automatiskt doseringssystem.
Som tillval utrustas Mambo med ett helt 
inbyggt doseringssystem. Systemet 
kan aktiveras med en knapptryckning 
och ser till att mängden färskvatten och 
kemikalier överensstämmer optimalt: 
för både ekonomisk och miljöanpassad 
rengöring.

Rullar från en användningsplats till 
nästa: smart stödhjul.  
Även vid transport av Mambo från en 
användningsplats till nästa förfl yttar 
man maskinen lekande lätt. När arbetet 
är klart åker ett stödhjul ut automatiskt, 
som lyfter maskinen och spelar en i 
bokstavlig mening bärande roll. 
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0Discomatic Mambo: spara tid och sänk kostnaderna med högteknolgi

• Rengöringseffektivitet med minimal personalinsats: på mindre och medelstora ytor ger Discomatic
Mambo utmärkta rengöringsresultat på kort tid.

• Väl investerade pengar: den robusta konstruktionen och den tillförlitliga tekniken hos Discomatic
Mambo minskar underhållsintervallerna och garanterar lång livslängd.

• Ekonomi och miljö i samklang: med Discomatic Mambo minskar förbrukningen av färskvatten,
rengöringskemikalier och energi till lägsta möjliga.

Discomatic
Mambo

Discomatic 
Mambo Dosing

Discomatic
Mambo Cable

Modell med borstar med borstar med rondell-
hållare med borstar

Art nr. 50.025 50.026 50.028 50.027

Basic version
LiFePo batteri –
Inbyggd laddare –
Sugskrapa, komplett
Suggummi fram RS 55 Para
Suggummi bak RS 55 Para
Doseringssystem komplett – –

Optional extras
2 skurborstar av polypropylen –
Rondellhållare – – –
Stänkskydd – – –

Technical data
Teoretisk avverkning 1720 m2/h
Arbetsbredd 430 mm
Total längd 950 mm
Total bredd 580 mm
Bredd sugskrapa 550 mm
Total höjd 1120 mm
Arbetshöjd 730 mm
Färskvattentank 30 l
Smutsvattentank 32 l
Vikt inkl. batteri 63 kg 63 kg –
Vikt exkl. batteri 53 kg 53 kg 56 kg
Borsttryck 28kg/0.45 N/cm2 28kg/0.45 N/cm2 23kg/0.37 N/cm2

Märkspänning 24 V DC 24 V DC 230 V AC
Batterikapacitet 25.6 V AC 25.6 V AC –
Drifttid 2.5 h 2.5 h –
Nätkabellängd – – 20 m
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