
VHS120  
GENERÁLNE 
UPRATOVANIE

Vysávač "Generálne upratovanie" je 
kompaktný, ale výkonný. Je vybavený 
perfektnou súpravou príslušenstva, ktorá 
obsahuje najbežnejšie používané 
príslušenstvo. 
Použitie tohto priemyselného vysávača 
znamená dosiahnutie čistejšieho 
pracovného prostredia za pár minút.

VHO200 
VINÁRSTVO

Vo vinárskom sektore je dôležité 
umývať stroje a podlahy 
vysokotlakovými umývačkami. Najlepší 
spôsob, ako udržať prostredie čisté a 
suché, je potom použitie vysávača, ktorý 
je špeciálne navrhnutý na odsávanie 
tekutín. 
Model je vybavený súpravou na 
vyprázdňovanie, ktorá umožňuje ľahkú 
a rýchlu likvidáciu zhromaždených 
tekutín. Vyrobený z nehrdzavejúcej 
ocele umožňuje regeneráciu aj kyslých 
tekutín.

VHS 120 H-class 
BUDOVY A VÝSTAVBA 
(B&V)

Dôraz sa kladie na úplnú bezpečnosť. 
Vysávač "Budova a výstavba" je v triede 
H, ktorý bezpečne zhromažďuje veľmi 
jemný materiál. Je vybavený systémom 
Longopac®, ktorý je ideálny na vysávanie 
a čistenie vrecového materiálu. Systém 
umožňuje zbierať materiál priamo v 
„nekonečných“ polyetylénových 
vreckách, ktoré je možné uzavrieť a 
zlikvidovať. To znamená, že môžete 
úplne bezpečne čistiť bez kontaktu s 
vysávaným materiálom.

VHS120 CC GV
KOV - ŠTIEPKY

Vysávač na kovové štiepky je ideálny, 
keď je potrebné vyčistiť obrábacie stroje 
a podlahy a musíte odsať 60% kovových 
triesok a 40% oleja. Tento model je 
vybavený mriežkou a ventilom na 
oddeľovanie pevných látok od kvapalín 
vo vnútri nádoby. Pevný materiál sa 
usadzuje na rošte, zatiaľ čo tekutiny sa 
môžu vypúšťať pomocou ručného 
ventilu pripevneného na spodku 
nádoby. Týmto spôsobom primárny 
filter neprichádza do priameho styku s 
prichádzajúcimi tekutinami alebo 
ostrými predmetmi.

VHS 120 FN
PEKÁRSTVO

Na čistenie vnútrajška rúry odporúčame 
použitie vysávača "Pekárstvo", ktoré je 
vybavené filtrom NOMEX® 
(samozhášací materiál) a špeciálnou 
súpravou príslušenstva vhodnou na 
vysávanie horúcich látok. 
Získate úplnú hygienu, zabránite 
krížovej kontaminácii a zaistíte 
najvyššiu kvalitu produktu.

VHO200
KOV - KVAPALINY

Vysávač je ideálny, keď je hlavnou 
potrebou vyprázdniť nádrže a musíte 
odsať 60% tekutín a 40% kovových 
triesok. 
Tento model je vybavený vypúšťacou   
súpravou, ktorá je ideálna na 
odvádzanie zozbieraných tekutín, ktorá 
sa odfiltruje z pevného odpadu a môže 
sa tak recyklovať.

Jednoduchosť je hlavným konceptom radu ALL-IN-ONE. 
Hovoríme o jednoduchosti prijatia správnej kombinácie pre vaše potreby. Teraz si môžete vybrať zo šiestich rôznych modelov zostavených podľa hlavných potrieb šiestich rôznych segmentov. Sú vybavené najvhodnejšou súpravou 
príslušenstva, ktorá zvyšuje účinnosť Vášho vysávača a robí z neho perfektné riešenie. 
Vaša úloha? 
Stačí pripojiť a používať... a pokračovať vo svojej práci bez akejkoľvek premýšľania.

VŠEOBECNÉ 
ČISTENIE VINÁRSTVOBUDOVY A 

VÝSTAVBA
KOVOSPRACUJÚCI
hlavne na zber štepov hlavne na zber olejov a kvaplín

PEKÁRSTVO

All-In-One 

Tak efektívne a jednoduché. Pripravené na použitie, navrhnuté pre Vaše konkrétne potreby.

PRIEMYSELNÁ SADA POTRAVINÁRSKA SADAANTISTATICKA SADA SADA NA ČISTENIE STROJOVPEKÁRSKA SADA SADA NA KVAPALINY


