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COMPANY CONFIDENTIALPage 1

alebo… COMBO

… pre svojich priateľov
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• JEDNODUCHÝ

na prácu s: predajte to, čo Vám vyhovuje

• KONFORTNÁ ZÓNA

vytvorili sme oddychový čas vo Vašom rušnom pracovnom dni

• NEZÁVISLÝ

nepotrebujete nás, riešenia hovoria samy za seba (vlastne sme ich pre Vás 

už vybrali)

• KOMPLETNÝ

riešenia dostupné pre rôzne špecifické aplikácie

• VŠETKO V JEDNOM

stroj a príslušenstvo zabalené v jedinečnom riešení

• VY

silnejšia značka v riešeniach pre ťažké priemyselné vysávanie je teraz 

dostupná a určená pre Váš hlavný biznis.

All-In-One koncept pre dílera
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Od aplikácie k riešeniu

VHS120CB

4012300068

Vysávač na základné čistenie spája výbornú

rovnováhu medzi účinnou kompaktnosťou a

cenou.

Kompaktný a výkonný, už vybavený súpravou

industriálneho príslušenstva, ideálny pre čistenie

priestranných plôch, buď na podlahe alebo

ťažko dostupných miestach. Súprava obsahuje

5m polyuretánovú hadicu a kompletnú sadu

jednotlivého príslušenstva ktoré umožňuje čistiť

plochy rýchlo a efektívne.

Vďaka početným prvkom (rukoväť, podlahová

hubica na kolieskach, kónus, štrbinová hubica s

plochou špičkou atď.) je extrémne variabilný.

Použitie tohto industriálneho vysávača znamená

dosiahnuť čistejšie pracovné prostredie za pár

minút.
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Od aplikácie k riešeniu

VHS120CB

4012300068

INDUSTRIÁLNA SÚPRAVA

• Pozinkovaná redukcia Ø 50/40

• 5m polyuretánová hadica s koncovkami

• Chromovaná rukoväť

• Podlahová hubica na kolieskach, na prach a kvapaliny 

(šírka 400mm)

• Gumený kónus

• Kruhová kefka s nylonovými štetinami (80mm)

• Pozinkovaná štrbinová hubica s plochou špičkou    

(dĺžka 500mm)

• Pozinkovaná spojka
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Od aplikácie k riešeniu

VHS120CB HC

4012300070

Vysávač VHS120 triedy H pre stavebníctvo

a zber nebezpečných materiálov.

Absolútny filter HEPA14, štandard tohto variantu

triedy H, zachytáva najjemnejší prach, hlavný

filter triedy M s lepenými švami dosahuje

najvyššiu účinnosť filtrácie, zatiaľ čo systém

Longopac® umožňuje najjednoduchšie a

najbezpečnejšie vyprázdňovanie vysávaného

materiálu bez toho, aby ste prišli do kontaktu s

nebezpečným prachom.

Nová protinárazová súprava príslušenstva

ktorou je tento vysávač vybavený, bola vyvinutá

špeciálne pre stavebníctvo a sektor konštrukcií,

kde je potrebné rozptýliť všetky statické náboje

vznikajúce pri prechode prachu.

Zamerajte sa na úplnú bezpečnosť!
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Od aplikácie k riešeniu

ANTISTATICKÁ SÚPRAVA

• Chromovaná redukcia

• 5 m flexibilná vodivá hadica s 2 vodivými koncovkami

• Chromovaná rukoväť

• Antistatická podlahová hubica  na kolieskach na prach 

(šírka 400mm) so silikónovými stierkami

• Pozinkovaná zakrivená trubka

• Antistatická kruhová kefa

• Pozinkovaná plochá štrbinová hubica

• Vodivý kónus

VHS120CB HC

4012300070
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Od aplikácie k riešeniu

VHS120CB CC GV

4012300135

Vysávač pre kovovýrobu je ideálny keď je hlavná

potreba čistenie obrábacích strojov a podláh, a

musíte získať viac ako 70% kovových triesok a

menej ako 30% oleja.

VHS120 je modulárny stroje par excellence.

V tejto špecifickej konfigurácií je vybavený

mriežkou a ventilom na oddeľovanie pevných

častíc od kvapalín vo vnútri zbernej nádoby.

Pevný materiál sa usadí na rošte, zatiaľ čo

kvapaliny sa vypustia ručne ovládaným ventilom

umiestneného v dolnej časti nádoby.

Vďaka cyklónu hlavný filter neprichádza do

priameho kontaktu s prichádzajúcou kvapalinou

alebo ostrými predmetmi.
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Od aplikácie k riešeniu

SÚPRAVA NA ČISTENIE STROJOV

• Pozinkovaná spojka hadice

• 5 m polyuretánová hadica + koncovky

• Pozinkovaná zahnutá rukoväť

• Antistatický kónus

• Antistatická gumená hubica
VHS120CB CC GV

4012300135
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Od aplikácie k riešeniu

VHS120CB FN

4012300136

Vysávač pre pekáreň je najlepším riešením na

vysávanie pecí, keď je práca hotová a

potrebujete vyčistiť vnútorný priestor.

VHS120 je modulárny stroj par excellence.

V tejto špecifickej konfigurácií je vybavený

filtrom NOMEX® (samozhášaci materiál) a

špecifickou súpravou príslušenstva vhodnou na

vysávanie horúcich látok.

Získate totálnu hygiene, zabránite akejkoľvek

krížovej kontaminácií a zabezpečíte najvyššiu

kvalitu produktov.

Obsahuje špeciálnu súpravu príslušenstva

určenú pre čistenie vnútorných priestorov pecí.

Obsahuje 3m hadicu vyrobenú z tkaniny zo

sklených vlákien a zosilnenú silikónom s

pozinkovanou oceľovou špirálou a kovovej

pásky, koncoviek a všetkých potrebných spojok

a redukcií, troch 1m dlhých sacích trubiek s

posuvnou PTFE rukoväťou, hubice s kolieskami

a dvoma silikónovými stierkami.
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Od aplikácie k riešeniu

PEKÁRENSKÁ SÚPRAVA

• Sacia hadica odolná voči vysokým teplotám (3 metre + 

kovové spojky), pozinkované

• Redukcia a spojka

• Hliníková 1m dlhá sacia trubka (3 ks) s pripojením quick-

fit

• Hubica na kolieskach na čistenie pece 

• Posuvná PTFE rukoväť

VHS120CB FN

4012300136
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Od aplikácie k riešeniu

VHO200CB X

4010400053

Vinárstvo – vysávač na tekutiny je ideálny keď

musíte vysávať kyslé kvapaliny zo sudov, nádrží

alebo z podlahy.

V sektore vinárstva je skutočne veľmi dôležité

umývať sudy a podlahy vysokotlakovými

čističmi. Potom, najlepšia cesta ako udržať

prostredie čisté a suché je použiť vysávač pre

vinárov.

Zozbierajte 75 litrov tekutín a vypustite ich

pomocou výtlačnej súpravy veľmi rýchlo

jednoduchým aktivovaním ventilu ktorý zmení

sací tok na fúkanie, čo uľahčí preliatie tekutiny

do sudov alebo likvidáciu na vhodných

miestach.

Vyrobený z nerezovej ocele umožňuje zber aj

kyslých tekutín.

Túto konfigurácia je skompletizovaná ako celý

set doplnkov určený pre nápoje a nerezové

koncovky, vďaka čomu je táto kombinácia pre

všetky kyslé tekutiny ako víno a ocot.
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Od aplikácie k riešeniu

POTRAVINÁRSKA SÚPRAVA

• Nerezová spojka hadice

• 5m potravinárska (FDA) gumená hadica

• Nerezová rukoväť

• Nerezová podlahová hubica pre tekutiny (šírka 400mm)

• Nerezová pripájacia spojka

• Potravinársky (FDA) silikónový kónus

• Vypúšťacia súprava (v prevedení pre gastronómiu)

VHO200CB X

4010400053
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Od aplikácie k riešeniu

VHO200CB

4010400054

Vysávač na tekutiny v kovovýrobe je ideálny ak

hlavnou potrebou je vyprázdňovanie nádob, a

musíte získať 60% kvapalín a najviac 40%

kovových triesok.

Vysávanie kvapalín znamená úsporu v prípade

ak sa má emulzia filtrovať a znova použiť.

Zozbierajte 75 litrov kvapalín a vypustite ich

pomocou výtlačnej súpravy veľmi rýchlo,

jednoduchým aktivovaním ventilu ktorý zmení

sací tok na fúkanie, čo uľahčí preliatie tekutiny

do sudov alebo likvidáciu na vhodných

miestach. VHO200 je vybavený košom na

triesky, ktorý dokáže oddeliť pevné materiály od

kvapalín. Toto riešenie, spolu s odnímateľnou

nádobou, umožňuje rýchlu a jednoduchú

likvidáciu zozbieraného materiálu.

Táto konfigurácia je doplnená kompletnou

súpravou oleju odolného príslušenstva

použiteľných na akýchkoľvek povrchoch kde je

potrebné vysávať oleje.
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Od aplikácie k riešeniu

OLEJU ODOLNÁ SÚPRAVA

• Pozinkovaná hadicová prípojka

• 5m antistatická gumená, voči oleju odolná hadica

• Pozinkovaná zahnutá rukoväť

• Kónus antistatický

• Pozinkovaná štrbinová hubica

• Súprava na vypúšťanie oleja

VHO200CB

4010400054
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