
OmniFlex   AutoVac  Systém – batériový
TM TM

IDEÁLNY PRE:

Haly
Chodby

Jedálne

Telocvične

Sklady

Obchodné plochy

Zdravotníctvo

Maloobchod

Denné čistenie podláh

Odstraňovanie nečistôt

Ošetrenie podláh

OmniFlex AutoVac je upratovací čistiaci stroj na podlahy, 
ktorý čistí rovnako efektívne a rýchlo ako ručne vedený 
alebo sediaci podlahový umývací stroj, avšak za nižšie 
obstarávacie náklady.

Naozaj jednoduchý prístup k čistým a bezpečným 
podlahám. Tento systém je ideálny pre upratovanie tvrdých 
podláh, ako sú chodby, jedálne, haly, sklady, tnes centrá a 
ďalšie. Je idelny ako pre dodávateľov upratovacích  
služieb, tak aj pre správcov budov a zariadení.

Odnímateľný 
batériový box

Univerzálna rukoväť

Odpadná nádrž  
s vypúšťacou 

hadicou

38 L nádrž
na čistú vodu

Distribútor pre SR:
W.R.V., s.r.o., Zvolen

Vypúšťací ventil
s nastaviteľnou 

rukoväťou

71 cm vyklápacia 
sacia lišta

Držák mikrovláknového 
mopu nebo padu

Teraz k dispozícii
s technológiou 

inteligentnej batérie

Výhody
V tes toch vykonaných významnou 
univerzitou ako AutoVac, tak bežný 
podlahový umývací stroj odstránili 99% 
cielených nečistôt, zatiaľ čo mikrovláknový 
mop odstránil len 51% nečistôt.

Cert ikované Národným Inšt i tú tom 
Bezpečnosti podláh v USA (NFSI).

Model na batériu vyčistí 1 900 a viac m2
za hodinu. Model s káblom vyčistí 1 500
a viac m2 za hodinu.

Veľmi jednoduchá a rýchla výmena 
batériového sacieho motoru za elektrický 
220 V.

Veľmi jednoduché k zaškoleniu, použitiu
a údržbe.

Stavebnicový systém.

Ideálne do miest, kde sú ostatné podlahové 
umývacie stroje nepraktické.

Obsahuje všetky komponenty potrebné
pre komplexnú údržbu podláh: upratovanie, 
čistenie, odmasťovanie, atď.

www.wapzv.sk

Tel.: +421 903 506 037

e-mail: obchod@wapzv.sk



Viac režimov prevádzky:

Efektivita čistenia

Vysoký výkon

Flexibilné možnosti napájania

Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady

Jednoduchá a lacná údržba

™ ™Omniex AutoVac batériový  obsahuje:

™ ™Omniex AutoVac obsahuje:

www.wapzv.sk

Pod ochrannou známkou viacnásobných U.S patentov. Ďalšie patenty sú vo vybavovaní. © 2014 Kaivac, Inc.

Iba roztieranieKomplet Iba vysávanie

Prečo je OmniFlex  AutoVAC  batériový lepší?
TM TM

Súčasná aplikácia a roztieranie 
čistiaceho roztoku s okamžitým 
vysávaním.

Predlžuje dobu pôsobenia 
roztoku na silné nečistoty, 
dezinfekciu atď.

Vysatie tekutín, čistiacich 
prostriedkov a nečistôt.

AutoVac rozširujúca sada

Vedrový vozík

71cm dlhá sklápacia sacia lišta

Pohyblivý rám

5 mikrovláknových mopov

OmniFlex vedrový vozík

OmniFlex mokro/suchý vysávač s DC motorom

AutoVac rozširujúca sada

Lithium-ion inteligentný batériový box

OmniFlex vedrový vozík

OmniFlex mokro/suchý vysávač s AC motorom

AutoVac rozširujúca sada

30,5 m elektrický kábel

Lithium-ion inteligentný batériový box

Objem nádrže                         43,5 L

Čistenie nádrže                      100% pomocou vypúšťacej hadice

Sací objem                             1700 L/min

AutoVac káblový komplet

Doplnky

AutoVac batériový komplet

V porovnávacích testoch známej univerzity, zariadenie AutoVac 
odstránilo až 99% cielených nečistôt. Tento výsledok bol o niečo 
lepší než u podlahového umývacieho stroja, ktorý odstránil 98% 
nečistôt. Úplne nový mikrovláknový mop odstránil len 51%.

Nezávislé výkonnostné  testy ukazujú, že užívatelia môžu vyčistiť 
viac než 1900 metrov štvorcových za hodinu s AutoVac batériovým 
systémom. Navyše nie je nutné pred čistením zametať a po čistení 
odstraňovať stopy po čistení.

AutoVac je k dispozícii v modeloch s káblom alebo Lithium-ion batériou pre maximálnu exibilitu. 
Batériové riešenie ponúka maximálnu produktivitu a jednoduchosť, zatiaľ čo káblový model ponúka 
extrémne nízku nákladovosť a spoľahlivosť. Počas niekoľkých minút môžete z batériového stroja 
vytvoriť stroj káblový 220 V.

Pre väčšinu zákazníkov je ekonomika najpresvedčivejším dôvodom k nákupu. Obstarávacia cena 
AutoVacu DC je podstatne nižšia oproti batériovým strojom ostatných výrobcov.  Pokiaľ už vlastníte 
zariadenie OmniFlex, je rozšírenie k dispozícii ako jednoduchý, lacný doplnok. Systém AutoVac
je navyše šetrný k podlahám a náterom, čo predlžuje ich životnosť a redukuje potrebné opravy.

OmniFlex AutoVac zariadenie je veľmi lacné a jednoduché na údržbu. Konštrukcia zariadenia 
zaručuje minimálne náklady na údržbu. Identikácia poruchy je veľmi ľahká a následná oprava 
nevyžaduje prítomnosť špecialistu.


