Sprzęt czyszczący

Katalog główny 2016

Sprzęt czyszczący CLEANCRAFT
dla profesjonalnych użytkowników w rzemiośle i przemyśle

Dystrybucja Niemcy w Hallstadt koło Bambergu

Szanowne klientki, szanowni klienci,
naszym celem jest ułatwianie Państwu pracy.
Zakupiony przez Państwa sprzęt czyszczący CLEANCRAFT zawsze spełni Państwa
wymagania dotyczące komfortu obsługi i wyposażenia oraz jakości i techniki.
Ponadto cała oferta firmy CLEANCRAFT imponuje nadzwyczajnym stosunkiem
ceny do jakości.
Dzięki naszej obszernej sieci profesjonalnych punktów sprzedaży w każdej chwili
znajdą Państwo w swojej okolicy partnera, które gwarantuje osobistą opiekę,
optymalne doradztwo i serwis posprzedażowy.
Do Państwa dyspozycji jest też rzecz jasna nasz zespół specjalistów, chętnie
służący pomocą i poradą.

Centrum Logistyczne STÜRMER o powierzchni magazynowej ok. 22.000 m²
W Centrum Logistycznym STÜRMER zmagazynowanych jest ponad 345.000 artykułów.
Umożliwia to szybkie wysyłanie niemal wszystkich artykułów na terenie Niemiec i Europy.

2

Spis treści

Odkurzacz na mokro i sucho
Seria wetCAT
wetCAT 116 E

8

wetCAT 137 E

8

wetCAT 133 IE

8

wetCAT 137 R

9

wetCAT 133 IR

9

wetCAT 262 ET

10

wetCAT 262 IET

10

wetCAT 362 ET

10

wetCAT 362 IET

10

Odkurzacz na sucho
Seria dryCAT
dryCAT 137 RSC

14

dryCAT 133 IRSC

14

dryCAT 133 IRSCA

14

dryCAT 137 RSCM

Nowość

14

dryCAT 133 IRSCM

14

dryCAT 262 RSCT

15

dryCAT 262 IRSCT

15

dryCAT 362 RSCT-3

15

dryCAT 362 IRSCT-3

15

Odkurzacz specjalny
Odkurzacz specjalny – wyjątkowo cichy
flexCAT 112 Q

18

Odkurzacz specjalny – przenośny
flexCAT 16 H

19

Odkurzacz specjalny do czyszczenia tapicerski/
dywanu

Nowość

flexCAT 116 PD

20

Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek
czyszczący
flexCAT 262 IEPD

21

Odkurzacz specjalny z pompą wodną
flexCAT 290 EPT

22

Odkurzacz specjalny z sitem olejowym

Akcesoria
flexCAT
390 EOT

23

Uwagi do wetCAT, dryCAT, flexCAT

24

3

Zalety

Państwa korzyści widoczne są już na pierwszy rzut oka.
Oto kilka praktycznych detali, które ułatwią Państwu pracę z odkurzaczami
i zagwarantują bezpieczeństwo podczas ich stosowania. Szczegóły wyposażenia odkurzaczy są opisane
na kolejnych stronach.

Niełamliwe klamry nylonowe
Klamry nylonowe, które umożliwiają mocowanie głowicy na zbiorniku, są wykonane z
elastycznego,
niełamliwego materiału. Przy systematycznym używaniu klamer nylonowych przy opróżnianiu
zbiornika elastyczna budowa optymalnie chroni je przed uszkodzeniem.
Gwarantuje to długotrwałe bezpieczne i szczelne połączenie głowicy i zbiornika.

Gniazdo wtykowe i automatyczne włączanie
Aby umożliwić bezpośrednie podłączanie elektronarzędzi do odkurzacza, niektóre modele
dysponują gniazdem do różnych urządzeń. Dzięki temu zbędne staje się podwójne zasilanie
elektronarzędzi.
Modele R dysponują dodatkowo automatycznym układem włączającym. Odkurzacz jest
włączany automatycznie z chwilą włączenia podłączonego elektronarzędzia.
W ten sposób mogą Państwo np. podłączyć wąż ssący do piły tarczowej ręcznej i podczas pracy
obsługiwać tylko piłę – odkurzacz włączy się automatycznie.

Masywne stalowe podwozie
Masywne stalowe podwozie w modelach z dużym zbiornikiem gwarantuje bezpieczny przejazd
odkurzacza nawet po nierównym podłożu.
Przy pełnym zbiorniku i odpowiednio dużym ciężarze odkurzacz pozwala na pewne
manewrowanie dzięki stabilnemu układowi jezdnemu.

Praktyczne mocowania
Na poszczególne części odkurzacza,takie jak końcówki, rura ssąca czy kabel, bezpośrednio na
urządzeniu zamontowane są praktyczne mocowania. Dzięki nim wszystkie części są zawsze
schowane w odpowiednich miejscach.

Mechanizm przechylający
Wbudowany mechanizm przechylający w podwoziu ułatwia opróżnianie pełnego zbiornika.
Wystarczy najechać podwoziem na punkt utylizacji i przechylić do tyłu pełny zbiornik, używając
dodatkowego uchwytu na spodzie.
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Przegląd serii – optymalny odkurzacz dla każdego
Seria „wetCAT“ > odkurzacze na mokro i
sucho

Seria „dryCAT“ > odkurzacze na sucho

Seria „flexCAT“ > odkurzacze specjalne

Silnik – po co dwa lub trzy silniki?
modele 2- i 3-silnikowe
Te modele są wyposażone w osobne
włączniki i wyłączniki do każdego silnika,
umieszczone z przodu odkurzacza.
W zależności od sytuacji mogą Państwo
sami wybrać, ile silników ma pracować.
Dzięki temu zawsze dysponują Państwo
odpowiednią mocą a dodatkowo mogą
znacznie oszczędzać energię.

Klasy pyłów – wg normy DIN EN 60335-2-69, załącznik AA
Klasa pyłu

Maks. stopień przepustowości

Przeznaczone do

obszaru zastosowania

Nazwy urządzeń – jak interpretować poszczególne określenia
Najważniejsze szczegóły wyposażenia są zawarte w nazwie urządzenia.
Moc wyrażona liczbami:
W nazwie urządzenia z kombinacją liczb pierwsza liczba oznacza liczbę silników, druga i trzecia liczba
- pojemność zbiornika w litrach.
Oznaczenia rodzaju urządzenia:
wetCAT = odkurzacz na mokro i sucho
dryCAT = odkurzacz na sucho
flexCAT = odkurzacz specjalny

Przykład: dryCAT 362 IRSCT-3

Skróty różnych elementów wyposażenia:
I = zbiornik ze stali nierdzewnej
C = filtr kartuszowy
W = odkurzacz na mokro
T = mechanizm przechylający
D = odkurzacz na sucho
P = pompa wodna
E = gniazdo
R = układ automatycznego włączania (obejmuje gniazdo)
D= zbiornik na środek czyszczący
A = przyłącze sprężonego powietrza
S = automatyczne czyszczenie filtra
3 = 3 filtry kartuszowe

3 filtry kartuszowe
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
automatyczne czyszczenie
filtra
automatyczny układ włączania
zbiornik ze stali nierdzewnej
pojemność zbiornika 62 l
3 silniki
Odkurzacz na sucho
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Odkurzacz na mokro i sucho

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej
antystatyczny

wetCAT 133 IE
7001135

wetCAT 137 R
7001140

wetCAT 133 IR
7001145

1300 W
3333 l/min
16 l
36 mm / 2 m
1 / jednostopniowy
przewód obejściowy
71,2 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
238 mbar
1250 cm2
Tworzywo sztuczne
400 x 400 x 640 mm
10,4 kg

1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
247 mbar
1490 cm2
Tworzywo sztuczne
390 x 390 x 900 mm
12,3 kg

1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
247 mbar
1490 cm2
Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm
15 kg

1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
247 mbar
1490 cm2
Tworzywo sztuczne
390 x 390 x 900 mm
12,3 kg

1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
247 mbar
1490 cm2
Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm
15 kg
































































































wetCAT 262 ET
7001260

wetCAT 262 IET
7001270

wetCAT 362 ET
7001360

wetCAT 362 IET
7001370

2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1150 W
247 mbar
3627 cm2
Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1150 W
247 mbar
3627 cm2
Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
21,9 kg

3600 W
10000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1000 W
247 mbar
3267 cm2
Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

3600 W
10000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1000 W
247 mbar
3627 cm2
Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
21,9 kg













































































Odkurzacz na sucho

wetCAT 137 E
7001130

Odkurzacz specjalny

Dane techniczne
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej
antystatyczny

wetCAT 116 E
7001120

 = należy do wyposażenia /  = nie należy do wyposażenia
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Akcesoria

Model
Nr artykułu

Odkurzacz na mokro i

Przegląd odkurzaczy na mokro i sucho

Odkurzacz na mokro i sucho
Seria wetCAT – odkurzacze na mokro i sucho
XXWersja na mokro i sucho do zasysania płynów,
wiórów i innych cząstek stałych.
XXWszystkie silniki wyposażenia w miedziane
uzwojenia i ochronę silnika.
XXDwustopniowe silniki (oprócz wetCAT 116 E) do
szczególnie wymagających prac, zapewniające
długą żywotność

Jakość
Made in
Europe

XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów
i chemikaliów, nie tracąc przy tym na
elastyczności
XX2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium
osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki
i stabilny

XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXPrzyłącze węża u zbiornika, z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia
XXErgonomiczna budowa głowicy z hakami na
kable

›› Model kompaktowy
›› Wbudowane gniazdo do podłączania
elektronarzędzi

wetCAT 116 E

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
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wetCAT 116 E
7001120

wetCAT 137 E
7001130

wetCAT 133 IE
7001135

na mokro i sucho
na mokro i sucho
na mokro i sucho
1300 W
1300 W
1300 W
3333 l/min
3333 l/min
3333 l/min
16 l
37 l
33 l
36 mm / 2 m
38 mm / 4 m
38 mm / 4 m
1 / jednostopniowy
1 / dwustopniowy
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy przewód obejściowy przewód obejściowy
71,2 dB(A)
72 dB(A)
72 dB(A)
~50 Hz
~50 Hz
~50 Hz
230 V
230 V
230 V
8,5 m
8,5 m
8,5 m
238 mbar

247 mbar

247 mbar

Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne
Stal szlachetna
400 x 400 x 640 mm 390 x 390 x 900 mm 430 x 430 x 830 mm
10,4 kg
12,3 kg
15 kg

Zawartość przesyłki wetCAT 116 E:
>>Wąż ssący 2 m, rączka z regulacją strumienia
powietrza, wtykana rura ssąca, końcówka ze
składaną szczotką, końcówka do tapicerki,
końcówka okrągła ze szczotką, końcówka płaska,
filtr nanotechnologiczny
>>Akcesoria strona 25

Odkurzacz na mokro i

XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym
cichą pracę

Pływak do bezpiecznego
zatrzymywania przy pełnym
zbiorniku z płynem

›› Modele R: automatyczne
włączanie w chwili
włączenia podłączonego
elektronarzędzia

Odkurzacz na sucho

Nanotechnologiczny filtr "SANI"
zatrzymuje bakterie, grzyby i
mikropasożyty

wetCAT 137 R

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar

wetCAT 137 R
7001140

wetCAT 133 IR
7001145

na mokro i sucho
1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

na mokro i sucho
1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

247 mbar

Tworzywo sztuczne
390 x 390 x 900 mm
12,3 kg

247 mbar

Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm
15 kg

Podwozie z tworzywa
sztucznego i mocowania na
końcówki i rurę ssącą

Zawartość przesyłki od wetCAT 137 E do wetCAT 133 IR:
>>Wąż ssący 4 m, rączka z regulacją strumienia powietrza,
wtykana rura ssąca, sucha końcówka do podłogi , mokra
końcówka do podłogi, końcówka okrągła ze szczotką,
końcówka płaska, reduktor, filtr nanotechnologiczny
>>Akcesoria od strony 26
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Akcesoria

Model
Nr artykułu

Odkurzacz specjalny

Niełamliwe klamry nylonowe do
mocowania głowicy na zbiorniku

Odkurzacz na mokro i sucho
Seria wetCAT – odkurzacze na mokro i sucho
XXWersja na mokro i sucho do zasysania płynów,
wiórów i innych cząstek stałych.
XXWszystkie silniki wyposażenia w miedziane
uzwojenia i ochronę silnika.

Jakość
Made in
Europe

XXDwustopniowe silniki do szczególnie
wymagających prac, zapewniające długą
żywotność
XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów
i chemikaliów, nie tracąc przy tym na

elastyczności
XX2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium
osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki
i stabilny
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia

›› Masywne stalowe podwozie z
uchwytem
›› Praktyczny mechanizm
przechylający
›› Wbudowane gniazdo do
podłączania elektronarzędzi

wetCAT 262 IET

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
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wetCAT 262 ET
7001260

wetCAT 262 IET
7001270

wetCAT 362 ET
7001360

wetCAT 362 IET
7001370

na mokro i sucho
2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

na mokro i sucho
2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

na mokro i sucho
3600 W
10000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

na mokro i sucho
3600 W
10000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

247 mbar

Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

247 mbar

Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
21,9 kg

247 mbar

Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

247 mbar

Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
21,9 kg

Pływak do bezpiecznego
zatrzymywania przy pełnym
zbiorniku z płynem

›› Modele ze zbiornikiem z
tworzywa sztucznego lub
stali nierdzewnej
›› Wbudowane gniazdo
do podłączania
elektronarzędzi

Nanotechnologiczny filtr "SANI"
zatrzymuje bakterie, grzyby i
mikropasożyty

Odkurzacz na sucho

Odkurzacz na mokro i

cichą pracę
XX2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami
i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może
wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to
znaczną oszczędność energii

Odkurzacz specjalny

Mechanizm przechylający
ułatwiający opróżnianie

wetCAT 362 ET

Zawartość przesyłki
od wetCAT 262 ET do
wetCAT 362 IET:
>>Wąż ssący 4 m
>>Rączka z regulacją
przepływu powietrza
>>Rura ssąca wtykana
>>Końcówka do podłogi sucha
>>Końcówka do podłogi mokra
>>Szczotka okrągła ze
szczotką
>>Końcówka płaska
>>Reduktor
>>Filtr nanotechnologiczny

Masywne stalowe podwozie

Niełamliwe klamry nylonowe do
mocowania głowicy na zbiorniku
>>Akcesoria strona 29
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Akcesoria

XXPrzyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia
XXErgonomiczna budowa głowicy z hakami na
kable
XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym

Odkurzacz na sucho

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej
antystatyczny

dryCAT 133 IRSC
7002135

dryCAT 133 IRSCA
7002140

dryCAT 137 RSCM
7002150

dryCAT 133 IRSCM
7002145

1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
223 mbar
5000 cm2
Tworzywo sztuczne
390 x 390 x 900 mm
14,3 kg

1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
223 mbar
5000 cm2
Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm
13,8 kg

1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
223 mbar
5000 cm2
Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm
13,5 kg

1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
223 mbar

1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
72 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
2300 W
223 mbar
5000 cm2
Stal szlachetna
430 x 430 x 830 mm






















































































15 kg

dryCAT 262 RSCT
7002260

dryCAT 262 IRSCT
7002270

dryCAT 362 RSCT-3
7002360

dryCAT 362 IRSCT-3
7002370

2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1300 W
223 mbar
3627 cm2
Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

2600 W
6666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1300 W
223 mbar
3627 cm2
Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
28 kg

3000 W
7933 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / jednostopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
800 W
256 mbar
3240 cm2
Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140 mm
31,5 kg

3000 W
7933 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / jednostopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
800 W
256 mbar
3240 cm2
Stal szlachetna
570 x 700 x 1140 mm
31,6 kg













































































Odkurzacz na sucho

Tworzywo sztuczne
390 x 390 x 900 mm
15 kg

Odkurzacz specjalny

Dane techniczne
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej

dryCAT 137 RSC
7002130

 = należy do wyposażenia /  = nie należy do wyposażenia
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Akcesoria

Model
Nr artykułu

Odkurzacz na mokro i

Przegląd odkurzaczy na sucho

Odkurzacz na sucho
Seria dryCAT – odkurzacze na sucho
XXWersja sucha do pyłu i innych cząstek stałych
XXDwustopniowe silniki wyposażone w miedziane
uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do
szczególnie wymagających prac, zapewniające
długą żywotność
XXFiltr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni
filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania
XXSpecjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem
jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie

Jakość
Made in
Europe

tracąc przy tym na elastyczności
XX2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium
osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i
stabilny
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXPrzyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia

XXErgonomiczna budowa głowicy z hakami na
kable
XX2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami
i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może
wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to
znaczną oszczędność energii.
XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym
cichą pracę
XXdryCAT 362 RSCT-3 i dryCAT 362 IRSCT-3:

›› automatyczne czyszczenie filtra
›› Z automatycznym włączaniem
przy włączaniu podłączonego
elektronarzędzia
›› Gniazdo do podłączania
elektronarzędzi
Automatyczne wytrząsanie filtra
po wyłączeniu podłączonego
elektronarzędzia i przełącznika
wytrząsania ręcznego

›› dryCAT 133 IRSCA: Przyłącze
sprężonego powietrza
›› dryCAT 133 IRSCM: Odpowiada
normie dla odkurzaczy klasy M

Niełamliwe klamry nylonowe do
mocowania głowicy na zbiorniku

Nowość
Nadwozie z tworzywa
sztucznego i mocowania na
końcówki i rurę ssącą (dryCAT
137 RSC do dryCAT 133 IRSCM)
Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
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ODKURZACZ KLASY

dryCAT 133 IRSCM

ODKURZACZ KLASY

dryCAT 137 RSC
7002130

dryCAT 133 IRSC
7002135

dryCAT 133 IRSCA
7002140

dryCAT 137 RSCM
7002150

dryCAT 133 IRSCM
7002145

suchy
1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód
obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

suchy
1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód
obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

suchy
1300 W
3333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód
obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

suchy
1300 W
3333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy
przewód
obejściowy
72 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

suchy
1300 W
3333 l/min
33 l
Zawartość przesyłki od
38 mm / 4 m
1 / dwustopniowy dryCAT 137 RSC do dryCAT 262 IRSCT:
przewód
>>Wąż ssący 4 m, rączka
obejściowy
z regulacją strumienia
72 dB(A)
powietrza, rura ssąca
~50 Hz
wtykana, końcówka do
230 V
podłogi sucha, końcówka
8,5 m
okrągła ze szczotką,
223 mbar
końcówka płaska,
Stal szlachetna
reduktor, filtr kartuszowy
430 x 430 x 830
>>Akcesoria strona 30/31

223 mbar

Tworzywo szt.
390 x 390 x 900

223 mbar

Stal szlachetna
430 x 430 x 830

223 mbar

Stal szlachetna
430 x 430 x 830

223 mbar

Tworzywo szt.
390 x 390 x 900

Odkurzacz na mokro i

Zaprojektowane do pracy ciągłej. Trzy silniki po
jednym filtrze kartuszowym Odkurzacz pracuje
cyklicznie z dwoma silnikami, względnie filtrami,
podczas gdy trzeci filtr jest czyszczony w trakcie
eksploatacji. Automatyczny cykl umożliwia
czyszczenie wszystkich filtrów, podczas gdy
odkurzacz pracuje nieprzerwanie, nie tracąc
mocy ssącej.

Masywne stalowe podwozie
(modele ze zbiornikiem 62 l)

od dryCAT 262 RSCT do dryCAT 362 IRSCT-3:
›› Masywne stalowe podwozie z uchwytem
›› Praktyczny mechanizm przechylający
›› dryCAT 362 RSCT-3 / dryCAT 362 IRSCT-3 z
czyszczeniem 3-filtrowym

Odkurzacz na sucho

Mechanizm przechylny ułatwiający
opróżnianie (modele 62 l)

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

dryCAT 262 RSCT
7002260

dryCAT 262 IRSCT
7002270

dryCAT 362 RSCT-3
7002360

dryCAT 362 IRSCT-3
7002370

suchy
suchy
suchy
suchy
2600 W
2600 W
3000 W
3000 W
6666 l/min
6666 l/min
7933 l/min
7933 l/min
62 l
62 l
62 l
62 l
38 mm / 4 m
38 mm / 4 m
38 mm / 4 m
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
2 / dwustopniowy
3 / jednostopniowy 3 / jednostopniowy
przewód obejściowy przewód obejściowy przewód obejściowy przewód obejściowy
74,5 dB(A)
74,5 dB(A)
76 dB(A)
76 dB(A)
~50 Hz
~50 Hz
~50 Hz
~50 Hz
230 V
230 V
230 V
230 V
8,5 m
8,5 m
8,5 m
8,5 m
223 mbar

Materiał zbiornika
Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł.xszer.xwys.) w mm
570 x 700 x 1140
Ciężar
28 kg

223 mbar

Stal szlachetna
570 x 700 x 1140
28 kg

256 mbar

Tworzywo sztuczne
570 x 700 x 1140
31,5 kg

Czyszczenie 3-filtrowe: Wlot
powietrza jest umieszczony
stycznie, aby wesprzeć
efekt odśrodkowy (wstępne
oddzielanie brudu)

256 mbar

Stal szlachetna
570 x 700 x 1140
31,6 kg

Zawartość przesyłki
dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3:
>>Wąż ssący 4 m, rura ssąca
(stalowa) wtykana, końcówka do
podłogi sucha, końcówka okrągła
ze szczotką, końcówka płaska,
reduktor, 3 filtry kartuszowe
>>Akcesoria strona 31
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Akcesoria

dryCAT 362 RSCT-3

Odkurzacz specjalny

Czyszczenie 3-filtrowe do
dryCAT 362 RSCT-3 /
dryCAT 362 IRSCT-3

Odkurzacz specjalny

Odkurzacz na sucho
Odkurzacz specjalny do czyszczenia tapicerski/dywanu
Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek czyszczący
Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną
Odkurzacz specjalny z sitem olejowym

flexCAT 16 H
7003110

flexCAT 116 PD
7003265

suchy
1300 W
3500 l/min
12,5 l
36 mm / 2 m
1 / jednostopniowy
Przepływ
57 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
287 mbar
2300 cm2
Tworzywo sztuczne
400 x 400 x 510 mm
9 kg

suchy
1200 W
1800 l/min
6l
35 mm / 1 m
1 / jednostopniowy
Przepływ
72,6 dB(A)
230 V ~50 Hz
4,5 m
194 mbar
Tworzywo sztuczne
290 x 240 x 430 mm
4 kg

na mokro i sucho
1200 W
3583 l/min
16 l
36 mm / 2 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
73,4 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m


























































flexCAT 262 IEPD
7003270

flexCAT 290 EPT
7003290

flexCAT 390 EOT
7003390

na mokro i sucho
2400 W
7000 l/min
62 l
40 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
25 l
0,8 l/min
247 mbar
3627 cm2
Stal szlachetna
580 x 740 x 930 mm
31,9 kg

na mokro i sucho
2400 W
7000 l/min
90 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1300 W
180 l/min
Ø 30 mm
247 mbar
polietylen
570 x 700 x 1140 mm
33 kg

na mokro i sucho
3500 W
10750 l/min
90 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
230 V ~50 Hz
8,5 m
1000 W
250 mbar
3000 cm2
polietylen
570 x 700 x 1140 mm
38,8 kg


























































 = należy do wyposażenia /  = nie należy do wyposażenia

245 mbar
1250 cm2

Odkurzacz na sucho

Tworzywo sztuczne
390 x 370 x 500 mm
11 kg

Odkurzacz specjalny

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
maks. moc przyłącz.gniazd do urządzeń
Pojemność zbiornika na środek czyszczący
Moc pompy środka czyszczącego
Moc pompy wodnej
Średnica przyłącza węża wodnego
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej
antystatyczny

flexCAT 112 Q
7003120

17

Akcesoria

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie
Powierzchnia filtra
Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
Wyposażenie
Ochrona silnika
mechanizm jezdny
mechanizm przechylający
filtr kartuszowy
odkurzacz klasy M
automatyczne czyszczenie filtra
pompa wodna
pompa na środek czyszczący
gniazdo do urządzeń
automatyczny układ włączania
Przyłącze sprężonego powietrza
komplet węży i końcówek
mocowanie kabla
mocowanie węża i końcówek
przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej
antystatyczny

Odkurzacz na mokro i

Przegląd odkurzaczy specjalnych

Odkurzacz specjalny
flexCAT 112 Q – Bardzo cichy i mocny odkurzacz specjalny.
Idealny odkurzacz do domu, biura i gastronomii.
XXOdkurzacz suchy do zastosowań, które
wymagają wysokiej skuteczności przy bardzo
cichej pracy
XXDzięki niewielkim wymiarom i nóżce
podporowej nie potrzebuje wiele miejsca i jest
bardzo łatwy w przechowywaniu
XX2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium
osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki

Jakość
Made in
Europe

i stabilny
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXNiełamliwe klamry nylonowe do mocowania
głowicy na zbiorniku
XXPrzyłącze węża u zbiornika z gwintem,
zapobiega niepożądanemu odłączeniu się węża
w trakcie czyszczenia

›› Wysoka skuteczność przy wyjątkowo cichej pracy
›› Mały i poręczny
›› Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni
filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania

Bezgłośne koła gumowe

57 dB

Mocowania na końcówki i rurę
ssącą

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
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flexCAT 112 Q
7003120
suchy
1300 W
3500 l/min
12,5 l
36 mm / 2 m
1 / jednostopniowy
Przepływ
57 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m
287 mbar

Tworzywo sztuczne
400 x 400 x 510 mm
9 kg

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 2 m
>>Rączka z regulacją
przepływu powietrza
>>Rura ssąca wtykana
>>Końcówka do podłogi ze
szczotką rozkładaną
>>Końcówka do tapicerki
>>Szczotka okrągła ze
szczotką
>>Końcówka do szczelin
>>Filtr kartuszowy
>>Akcesoria strona 33

flexCAT 16 H – Odkurzacz specjalny przenośny
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXMocowania na węże i końcówki

Odkurzacz na mokro i

XXBardzo cichy i kompaktowy odkurzacz
XXZakładany na ramię pas umożliwia noszenie w
trakcie odkurzania
XXImponuje swoją poręcznością w ciasnych i
trudno dostępnych miejscach
XXFiltry kartuszowe, o bardzo dużej powierzchni
filtrującej i z systemem czyszczenia "Easy Push",
gwarantuje niezmienną moc ssania.

›› Bardzo poręczne i kompaktowe
›› Przenośne na pasie naramiennym
›› Filtry kartuszowe z systemem
czyszczenia "Easy Push"

Odkurzacz na sucho

Czyszczenie filtra "Easy Push"

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar

flexCAT 16 H
7003110

suchy
1200 W
1800 l/min
6l
35 mm / 1 m
1 / jednostopniowy
Przepływ
72,6 dB(A)
~50 Hz
230 V
4,5 m

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 1 m
>>Rączka z regulacją
przepływu powietrza
>>Szczotka okrągła ze
szczotką
>>Końcówka do szczelin
>>Pas naramienny
>>Filtr kartuszowy

194 mbar

Tworzywo sztuczne
290 x 240 x 430 mm
4 kg

>>Akcesoria strona 33
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Akcesoria

Model
Nr artykułu

Odkurzacz specjalny

Zakładany na ramię pas
umożliwia noszenie w trakcie
odkurzania

Odkurzacz specjalny

Nowość

flexCAT 116 PD – Kompaktowy specjalny odkurzacz ze zbiornikiem na środek czyszczący, końcówkami do czyszczenia tapicerki, dywanów i gładkich podłóg
XXKońcówki do czyszczenia dywanów i gładkich
podłóg
XXKońcówka do czyszczenia tapicerek na meblach
i w samochodach
XXKońcówka do podłogi ze szczotką składaną
do odkurzania na sucho gładkich podłóg lub
dywanów
XXZbiornik na środek czyszczący z polietylenu

i zbiornik z tworzywa sztucznego na brudną
wodę

Jakość
Made in
Europe

XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i
chemikaliów, nie tracąc na elastyczności
XX2-częściowa wtykana rura ssąca (aluminium
osłonięte tworzywem sztucznym). Bardzo lekki
i stabilny.
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia

›› Model kompaktowy
›› Zbiornik na środek czyszczący
›› Końcówki do czyszczenia dywanów i podłóg
›› Końcówka do czyszczenia tapicerki
›› Końcówka do podłogi ze szczotką
rozkładaną

Końcówka do czyszczenia
tapicerki

Końcówki do czyszczenia
dywanów i gładkich podłóg

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
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flexCAT 116 PD
7003265
na mokro i sucho
1200 W
3583 l/min
16 l
36 mm / 2 m
1 / dwustopniowy
przewód obejściowy
73,4 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m
245 mbar

Tworzywo sztuczne
390 x 370 x 500 mm
11 kg

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 2 m
>>Rączka z regulacją
przepływu powietrza
>>Rura ssąca wtykana
>>Końcówka do podłogi ze
szczotką rozkładaną
>>Końcówka do szczelin
>>Końcówka do tapicerki
>>Szczotka okrągła ze
szczotką
>>Końcówka do czyszczenia
tapicerki
>>Końcówki do czyszczenia
dywanów i podłóg
>>Filtr nanotechnologiczny

>>Akcesoria strona 34

XXPrzystosowany do czyszczenia tapicerek foteli
samochodowych (czyszczenie aut)
XXKońcówka do tapicerki z dźwignią dozującą
środek czyszczący
XXZbiornik na środek czyszczący z polietylenu i
zbiornik ze stali nierdzewnej na brudną wodę
XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów
i chemikaliów, nie tracąc przy tym na
elastyczności
XX2-częściowa wtykana rura ssąca (aluminium

osłonięte tworzywem sztucznym). Bardzo lekki
i stabilny.
XXDwustopniowe silniki wyposażone w miedziane
uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do
szczególnie wymagających prac, zapewniające
długą żywotność
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXPływak do bezpiecznego zatrzymywania przy
pełnym zbiorniku z płynem
XXNanotechnologiczny filtr "SANI" zatrzymuje

Jakość
Made in
Europe

bakterie, grzyby i mikropasożyty
XXPrzyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia
XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym
cichą pracę
XXDwa silniki z osobnymi włącznikami i
wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może
wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to
znaczną oszczędność energii.

›› Zbiornik na środek czyszczący
›› Elektromagnetyczna pompa środka czyszczącego
›› Stabilne podwozie z tworzywa sztucznego z
uchwytem
›› Przyłącze elektrycznie napędzanej szczotki
czyszczącej

Odkurzacz na mokro i

flexCAT 262 IEPD – Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek czyszczący i końcówką do tapicerki
do czyszczenia tapicerki i samochodów

Odkurzacz na sucho

Końcówka do tapicerki z
dźwignią dozującą środek
czyszczący

Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

przyłącze do elektrycznie
napędzanej szczotki czyszczącej

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar

flexCAT 262 IEPD
7003270
na mokro i sucho
2400 W
7000 l/min
62 l
40 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m
247 mbar

Stal szlachetna
580 x 740 x 930 mm
31,9 kg

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 4 m, rączka z regulacją strumienia powietrza,
rura ssąca wtykana, końcówka do podłogi mokra,
końcówka płaska, końcówka do czyszczenia tapicerki ze
specjalnym wężem 2 m, filtr nanotechnologiczny
>>Akcesoria strona 35
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Akcesoria

Niełamliwe klamry nylonowe do
mocowania głowicy na zbiorniku

Odkurzacz specjalny

Wąż spustowy do prostego
opróżniania zbiornika

Odkurzacz specjalny
flexCAT 290 EPT – Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną do szybkiego,
prostego i ciągłego absorbowania i odpompowywania płynów
XXSilniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i
ochronę silnika
XXDwustopniowe silniki do szczególnie
wymagających prac, zapewniające długą
żywotność
XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów
i chemikaliów, nie tracąc przy tym na
elastyczności

XX2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium
osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki
i stabilny
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXPrzyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia
XXErgonomiczna budowa głowicy z hakami na
kable

Jakość
Made in
Europe

XXPływak do bezpiecznego zatrzymywania przy
pełnym zbiorniku z płynem
XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym
cichą pracę
XXDwa silniki z osobnymi włącznikami i
wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może
wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to
znaczną oszczędność energii

›› Wbudowana pompa wodna do ciągłego odsysania
dłużych ilości płynów
›› Masywne stalowe podwozie z uchwytem
›› mechanizm przechylający
›› Dwa silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami
›› Gniazdo do podłączania elektronarzędzi

Masywne stalowe podwozie
i mechanizm odchylający
ułatwiający opróżniający

Przyłącze węża (Ø 30 mm) do
pompy wodnej

Wbudowana pompa wodna
Model
Nr artykułu
Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
napięcie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar
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flexCAT 290 EPT
7003290
na mokro i sucho
2400 W
7000 l/min
90 l
38 mm / 4 m
2 / dwustopniowy
przewód obejściowy
74,5 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 4 m
>>Rączka z regulacją
przepływu powietrza
>>Rura ssąca wtykana
>>Końcówka do podłogi mokra

247 mbar

polietylen
570 x 700 x 1140 mm
33 kg

>>Akcesoria strona 35

XXWersja do zasysania płynów, wiórów i innych
cząstek stałych, np. do odsysania płynów
chłodząco-smarujących, płynów o wysokiej
zawartości olejów i wiórów metalowych
XXMiędzy zbiornikiem a głowicą znajduje się
zbiornik separacyjny z wbudowanym sitem
olejowym
XXSilniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i
ochronę silnika
XXDo szczególnie wymagających prac,
zapewniające długą żywotność

XXSpecjalna uszczelka między głowicą a
zbiornikiem jest odporna na resztki olejów
i chemikaliów, nie tracąc przy tym na
elastyczności
XXElastyczny wąż ssący wytrzymuje duże
obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
XXPrzyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega
niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie
czyszczenia
XXErgonomiczna budowa głowicy z hakami na
kable

Jakość
Made in
Europe

XXPływak do bezpiecznego zatrzymywania przy
pełnym zbiorniku z płynem
XXSilniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym
cichą pracę
XXTrzy silniki z osobnymi włącznikami i
wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może
wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to
znaczną oszczędność energii

›› Z sitem olejowym na wióry metalowe i emulsją
olejową, np. do odsysania płynów chłodzącosmarujących, płynów o wysokiej zawartości
olejów i wiórów metalowych
›› Wbudowane gniazdo do podłączania
elektronarzędzi
›› mechanizm przechylający

Odkurzacz na mokro i

flexCAT 390 EOT – Odkurzacz specjalny z sitem oleju do odsysania płynów chłodząco-smarujących,
płynów z wysoką zawartością oleju i wiórów metalowych

Odkurzacz na sucho

Masywne stalowe podwozie z
uchwytem

Niełamliwe klamry nylonowe do
mocowania głowicy na zbiorniku

Dane techniczne
Typ odkurzacza
Moc maks.
Ilość powietrza
Pojemność zbiornika
Średnica/długość węża
Liczba silników / stopni mocy
chłodzenie silnika
poziom ciśnienia akustycznego
częstotliwość sieci
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
Podciśnienie

Materiał zbiornika
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Ciężar

flexCAT 390 EOT
7003390
na mokro i sucho
3500 W
10750 l/min
90 l
38 mm / 4 m
3 / dwustopniowy
przewód obejściowy
76 dB(A)
~50 Hz
230 V
8,5 m
250 mbar

polietylen
570 x 700 x 1140 mm
38,8 kg

Zawartość przesyłki:
>>Wąż ssący 4 m
>>Obudowa pływaka z filtrem
siatkowym
>>Sito olejowe z osłoną
mocowania
>>Chromowana stalowa rura
ssąca wtykana
>>Końcówka do podłogi mokra
>>Chromowana końcówka
płaska stalowa
>>Specjalny wąż ssący odporny
na oleje 3 m
>>Akcesoria strona 35
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Akcesoria

Model
Nr artykułu

Odkurzacz specjalny

Mechanizm przechylający
ułatwiający opróżnianie

Przegląd akcesoriów do serii wetCAT

Filtr
Worek filtra
Worek filtra
Worek filtra
Papierowy worek filtra
Papierowy worek filtra
Papierowy worek filtra
filtr wstępny z poliwęglanów
filtr wstępny z poliwęglanów
Filtr poliestrowy
Filtr kartuszowy papierowy
Filtr kartuszowy poliestrowy
Filtr kartuszowy HEPA
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych
Filtr wstępny / filtr sanitarny
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych
Filtr wstępny / filtr sanitarny
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych
Filtr wstępny / filtr sanitarny
Końcówki i szczotki
szczotka do dywanów
szczotka okrągła
szczotka okrągła
Końcówka do tapicerki
Końcówka płaska Ø 36
Końcówka płaska Ø 38
K. do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów
Końcówka do podłogi mokra
Końcówka do podłogi sucha
Końcówka do podłóg montowana na stałe
Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg
Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej
Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną
Element kątowy do końcówki podłogowej
Adaptery / węże / rury / mocowania
Pierścień mocujący i uszczelka do filtra kartuszowego
wąż Ø 32 mm / zwój 20 m
wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami
wąż Ø 38 mm / zwój 20 m
wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m
rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m
Rączka z regulacją przepływu powietrza
Rączka z regulacją przepływu powietrza
Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26
Adapter rury Ø 38
Reduktor Ø 38 / 36
Adapter wąż / rączka
Adapter wąż / zbiornik
Adapter wąż / zbiornik
 = jest /  = nie ma
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Nr art.
7010252
7010253
7010254
7010100
7010101
7010105
7010102
7010106
7013023
7010107
7010108
7010109
7013010
7013011
7013070
7013071
7013080
7013081
Nr art.
7010000
7013018
7013043
7013000
7013001
7013044
7013012
7013040
7013041
7013082
7013013
7013014
7013015
7013016
7013042
Nr art.
7010110
7013021
7013022
7013051
7013052
7013017
7013045
7013019
7013048
7013002
7013046
7013047
7013049
7013020
7013050
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Nr art.

Akcesoria wetCAT 116 E

VE

Papierowy worek filtra

10

7010100

Adapter wąż / zbiornik

7013020

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013010

wąż Ø 32mm / zwój 20 m

7013021

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013011

wąż Ø 32 mm /
2,0 m z przyłączami*

7013022

Końcówka do podłóg z nasadką mokrą,
suchą i do dywanów

7013012

Filtr poliestrowy

7013023

Nasadka dywanowa do końcówki do
podłóg

7013013

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013019

Nasadka z wargą gumową do końcówki
podłogowej

7013014

Końcówka do tapicerki*

7013000

Nasadka z twardej gumy do końcówki
podłogowej

7013015

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

Końcówka kombinowana ze szczotką
składaną*

7013016

Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26

7013002

rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5
m*

7013017

Worek filtra o pojemności 3 l

Szczotka okrągła*

7013018

5

Nr art.

Odkurzacz na sucho

VE

Odkurzacz specjalny

Akcesoria wetCAT 116 E

Odkurzacz na mokro i

wetCAT 116 E

7010252

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35
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Akcesoria

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Akcesoria
wetCAT 133 IE
wetCAT 133 IR

Akcesoria wetCAT 133 IE

VE

Akcesoria wetCAT 133 IE

VE

Nr art.

7010000

Element kątowy do końcówki podłogowej

7013042

7010101

Szczotka okrągła*

7013043

filtr wstępny z poliwęglanów

7010102

Końcówka płaska Ø 38

7013044

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013070

rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5
m*

7013045

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013071

Adapter rury Ø 38

7013046

7010253

Reduktor Ø 38 / 36*

7013047

Końcówka do tapicerki

7013000

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013048

Końcówka płaska Ø 36

7013001

Adapter wąż / rączka

7013049

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Adapter wąż / zbiornik

7013050

Końcówka do podłogi mokra*

7013040

wąż Ø 38 mm / zwój 20 m

7013051

Końcówka do podłogi sucha*

7013041

wąż Ø 38 / 4,0m z przyłączami*

7013052

szczotka do dywanów

Papierowy worek filtra

Worek filtra o pojemności 15 l
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Nr art.

5

5

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Akcesoria wetCAT 137 E

VE

Nr art.

7010000

Element kątowy do końcówki podłogowej

7013042

7010101

Szczotka okrągła*

7013043

filtr wstępny z poliwęglanów

7010102

Końcówka płaska Ø 38

7013044

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013070

rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5
m*

7013045

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013071

Adapter rury Ø 38

7013046

7010253

Reduktor Ø 38 / 36*

7013047

Końcówka do tapicerki

7013000

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013048

Końcówka płaska Ø 36

7013001

Adapter wąż / rączka

7013049

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Adapter wąż / zbiornik

7013050

Końcówka do podłogi mokra*

7013040

wąż Ø 38mm / zwój 20 m

7013051

Końcówka do podłogi sucha*

7013041

wąż Ø 38 /
4,0 m z przyłączami*

7013052

szczotka do dywanów

Papierowy worek filtra

Worek filtra o pojemności 15 l

* należy do standardowej zawartości przesyłki

5

5

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Odkurzacz na sucho

Nr art.

Odkurzacz specjalny

VE
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Akcesoria

Akcesoria wetCAT 137 E

Odkurzacz na mokro i

wetCAT 137 E

Akcesoria
wetCAT 137 R

Akcesoria wetCAT 137 R

VE

Akcesoria wetCAT 137 R

VE

Nr art.

7010000

Element kątowy do końcówki podłogowej

7013042

7010101

Szczotka okrągła*

7013043

filtr wstępny z poliwęglanów

7010102

Końcówka płaska Ø 38

7013044

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013070

rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5
m*

7013045

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013071

Adapter rury Ø 38

7013046

7010253

Reduktor Ø 38 / 36*

7013047

Końcówka do tapicerki

7013000

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013048

Końcówka płaska Ø 36

7013001

Adapter wąż / rączka

7013049

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Adapter wąż / zbiornik

7013050

Końcówka do podłogi mokra*

7013040

wąż Ø 38 mm / zwój 20m

7013051

Końcówka do podłogi sucha*

7013041

wąż Ø38 /
4,0 m z przyłączami*

7013052

szczotka do dywanów

Papierowy worek filtra

Worek filtra o pojemności 15 l

* należy do standardowej zawartości przesyłki
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Nr art.

5

5

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Szczotka okrągła*

7013043

filtr wstępny z poliwęglanów

7010106

Końcówka płaska Ø 38

7013044

Filtr kartuszowy papierowy

7010107

rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5
m*

7013045

Filtr kartuszowy poliestrowy

7010108

Adapter rury Ø 38

7013046

Filtr kartuszowy HEPA

7010109

Reduktor Ø38 / 36*

7013047

Pierścień mocujący i uszczelka do filtra
kartuszowego

7010110

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

7013048

7010254

Adapter wąż / rączka

7013049

szczotka do dywanów

7010000

Adapter wąż / zbiornik

7013050

Końcówka do tapicerki

7013000

wąż Ø 38 mm / zwój 20 m

7013051

Końcówka płaska Ø 36

7013001

wąż Ø 38 /
4,0 m z przyłączami*

7013052

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013080

Końcówka do podłogi mokra*

7013040

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013081

Końcówka do podłogi sucha*

7013041

Końcówka do podłóg montowana na
stałe

7013082

Element kątowy do końcówki podłogowej

7013042

5

Odkurzacz na sucho

Nr art.

7010105

Worek filtra o pojemności 30 l

10

Zubehör wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET,
VE
wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET

Odkurzacz specjalny

Papierowy worek filtra

Nr art.

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35
* należy do standardowej zawartości przesyłki
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Akcesoria

Zubehör wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET,
VE
wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET

Odkurzacz na mokro i

wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET,
wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET

Przegląd akcesoriów do serii dryCAT

Nr art.

dryCAT
137 RSC

dryCAT
133 IRSC

dryCAT
133 IRSCA

dryCAT
137 RSCM

dryCAT
133 IRSCM

dryCAT
262 RSCT

dryCAT
262 IRSCT

7010253
7010254
7010200
7010201
7010202
7010203
7010204
7010205
































































Nr art.

dryCAT
137 RSC

dryCAT
133 IRSC

dryCAT
133 IRSCA

dryCAT
137 RSCM

dryCAT
133 IRSCM

dryCAT
262 RSCT

dryCAT
262 IRSCT

7010210
7013000






















Filtr
Worek filtra
Worek filtra
Filtr kartuszowy HEPA
Filtr kartuszowy HEPA12
Filtr kartuszowy HEPA13
Filtr kartuszowy poliestrowy
Filtr wstępny z poliwęglanu cylindryczny
Filtr wstępny z poliwęglanu stożkowy
Końcówki / szczotki / adaptery / węże
Komplet antystatycz. węży i końcówek
Końcówka do tapicerki

dryCAT
362 RSCT-3

dryCAT
362 IRSCT-3



















dryCAT
362 RSCT-3

dryCAT
362 IRSCT-3







 = jest /  = nie ma

dryCAT 137 RSC,

Akcesoria
dryCAT 137 RSC, dryCAT 133 IRSC

dryCAT 133 IRSCA

VE

Komplet antystatycznych węży i końcówek

Worek filtra o pojemności 15 l

7010210

5

7010253

Końcówka do tapicerki

7013000

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

* należy do standardowej zawartości przesyłki
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Nr art.

Akcesoria dryCAT 133 IRSCA

VE

Komplet antystatycznych węży i końcówek

Worek filtra o pojemności 15 l

Nr art.

7010210

5

7010253

Końcówka do tapicerki

7013000

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Nr art.

5

7010253

Filtr kartuszowy HEPA

7010200

Końcówka do tapicerki

7013000

Filtr kartuszowy HEPA12

7010201

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

Filtr kartuszowy HEPA13

7010202

Filtr kartuszowy poliestrowy

7010203

Filtr wstępny z poliwęglanu cylindryczny

7010204

Filtr wstępny z poliwęglanu stożkowy

7010205

7010210

Końcówka do tapicerki

7013000

7010254

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

dryCAT 137 RSCM, dryCAT 133 IRSCM

Worek filtra o pojemności 15 l

dryCAT 262 RSCT,
dryCAT 262 IRSCT

Akcesoria
dryCAT 262 RSCT, dryCAT 262 IRSCT

VE

Komplet antystatycznych węży i końcówek

Worek filtra o pojemności 30 l

Końcówka do tapicerki

5

dryCAT 362 RSCT-3, dryCAT 362 IRSCT-3

VE

Nr art.

Odkurzacz na sucho

Akcesoria

VE

Nr art.

Odkurzacz specjalny

Akcesoria

Odkurzacz na mokro i

dryCAT 362 RSCT-3,
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT 137 RSCM,
dryCAT 133 IRSCM

7013000
Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35
7013001

* należy do standardowej zawartości przesyłki
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Akcesoria

Końcówka płaska Ø 36*

Przegląd akcesoriów do serii flexCAT
Filtr

Nr art.

Filtr
Worek filtra
Worek filtra
Worek filtra
Worek filtra
Worek filtra 700 MICRON
Filtr kartuszowy HEPA
Papierowe worki filtra (sztuk =10)
Papierowe worki filtra (sztuk =5)
Filtr poliestrowy
Filtr kartuszowy poliestrowy
Filtr kartuszowy poliestrowy
Materiałowe worki filtra
Filtr wstępny / filtr sanitarny
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych
Końcówki i szczotki
Napędzana szczotka do dywanów
Szczotka podłogowa mokra
K. do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów
Zestaw końcówek
Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej
Końcówka płaska + szczotka nasadzana
Końcówka płaska Ø 36 mm
Końcówka płaska Ø 36 mm
Elastyczna końcówek do szczelin
Końcówka do szczelin krótka 32 mm matowa
Końcówka do szczelin długa 35 mm
Rączka z regulacją przepływu powietrza
Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej
Końcówka kombinowana DKS 306 32 mm
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną
Szczotka do mebli 35 mm
Końcówka do parkietów D300 32 mm
Końcówka do tapicerki
Końcówka do tapicerki
Końcówka do tapicerki 35 mm
szczotka okrągła
szczotka okrągła
Nylonowy pędzel do kurzu 35 mm
Pędzel do kurzu z włosia końskiego 32 mm
Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg
szczotka do dywanów
Turbo-końcówka TK 370 32 mm
Chromowana końcówka płaska
Adaptery / węże / rury / mocowania
Adapter wąż / zbiornik
Adapter wąż / zbiornik
Wąż antyolejowy
Tulejka redukcyjna z krawędzią 35 mm – 32 mm
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m
Wąż z przyłączem i rączką
wąż Ø 32 mm / zwój 20 m
wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami
wąż Ø 36 mm / 2,0 m z przyłączami
wąż Ø 38 mm / 4,0 m z przyłączami
Pas naramienny
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego 32 mm
Teleskopowa rura ssąca
Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26
Chromowana rura ssąca
Uchwyt na akcesoria

32

 = jest /  = nie ma

7010250
7010251
7010252
7010254
7010255
7013200
7010303
7010100
7010300
7013023
7010302
7010314
7010304
7013011
7013010
Nr art.
7010320
7010313
7013012
7010310
7013014
7013120
7013001
7013103
7013131
7013132
7013133
7013105
7013015
7013129
7013016
7013100
7013130
7013128
7013000
7013102
7013136
7013018
7013104
7013135
7013134
7013013
7010000
7013126
7010315
Nr art.
7013020
7013107
7010311
7013125
7013017
7013101
7013121
7013021
7013022
7013106
7013138
7013122
7013127
7010301
7013002
7010312
7013108

flexCAT
112 Q
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flexCAT 16 H

Akcesoria flexCAT 112 Q

VE

Nr art.

Papierowy worek filtra

5

7010300

Nr art.

Filtry*

7010250

Końcówka płaska + szczotka nasadzana*

7013120

Wąż z przyłączem i
rączką*

7013121

Pas naramienny*

7013122

Filtr kartuszowy HEPA

7010303

Tulejka redukcyjna z krawędzią 35mm
– 32mm

7013125

Materiałowe worki filtra

7010304

Turbo-końcówka TK 370 32 mm

7013126

Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego 32 mm

7013127

Końcówka do parkietów D300 32 mm

7013128

Końcówka kombinowana DKS 306 32
mm

7013129

Szczotka do mebli 35 mm

7013130

Końcówka kombinowana ze szczotką
składaną*

rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5
m*

Końcówka do tapicerki*

7013100

7013101

7013102

Końcówka płaska Ø 36

7013103

Elastyczna końcówek do szczelin

7013131

Szczotka okrągła*

7013104

Końcówka do szczelin krótka 32 mm
matowa

7013132

Końcówka do szczelin długa 35 mm

7013133

Pędzel do kurzu z włosia końskiego 32
mm

7013134

Nylonowy pędzel do kurzu 35 mm

7013135

Końcówka do tapicerki 35 mm

7013136

Rączka z regulacją przepływu powietrza*

wąż Ø 36 mm /
2,0 m z przyłączami*

Adapter wąż / zbiornik

Uchwyt na akcesoria

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Odkurzacz na sucho

7010302

Odkurzacz specjalny

Filtr kartuszowy poliestrowy

7010301

VE

7013105

7013106

7013107

7013108

Worek filtra o pojemności 2 l

5

7010251

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35
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Akcesoria

Teleskopowa rura ssąca

Akcesoria flexCAT 16 H

Odkurzacz na mokro i

flexCAT 112 Q

Akcesoria

Nowość

flexCat 116 PD

Akcesoria flexCat 116 PD

VE

Nr art.

Papierowy worek filtra

10

7010100

Nasadka z twardej gumy do końcówki
podłogowej

7013015

Końcówka do tapicerki*

7013000

Końcówka kombinowana ze szczotką
składaną*

7013016

Końcówka płaska Ø 36*

7013001

rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5
m*

7013017

Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26

7013002

Szczotka okrągła*

7013018

Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych

7013010

Adapter wąż / zbiornik

7013020

Filtr wstępny / filtr sanitarny*

7013011

wąż Ø 32mm / zwój 20 m

7013021

Końcówka do podłóg z nasadką mokrą,
suchą i do dywanów

7013012

wąż Ø 32 mm /
2,0 m z przyłączami*

7013022

Nasadka dywanowa do końcówki do
podłóg

7013013

Filtr poliestrowy

7013023

Nasadka z wargą gumową do końcówki
podłogowej

7013014

Worek filtra o pojemności 3 l

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Worek filtra 700 Micron
XX Do powtórnego użycia, zmywalny worek filtra
z tkaniny nylonowej 0,7 mm
XX Duży otwór ze sznurkiem, do prostego
opróżniania i wymywania
XX Przy odkurzaniu na mokro większe drobiny są
filtrowane z płynów
34

Akcesoria flexCat 116 PD

VE

5

Nr art.

7010252

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Akcesoria flexCAT 262 IEPD

flexCAT 390 EOT

VE

Nr art.

Akcesoria flexCAT 390 EOT

VE

Nr art.

Odkurzacz na mokro i

flexCAT 262 IEPD

Worek filtra 700 MICRON
szczotka do dywanów

7010000

W przypadku zasysania płynów z
wiórami metalowymi są one osobno
filtrowane i można je usuwać niezależnie

Napędzana szczotka do dywanów

7010320

Worek filtra o pojemności 42 l

7010254

Zestaw końcówek

7010310

Specjalny wąż ssący odporny na olej*

7010311

Chromowana rura ssąca*

7010312

Szczotka podłogowa mokra*

7010313

Filtr kartuszowy poliestrowy

7010314

5

5

7010255

Odkurzacz na sucho

Worek filtra o pojemności 30 l

7013200

Akcesoria flexCAT 290 EPT

VE

Nr art.

Worek filtra o pojemności 42 l

5

7010255

Chromowana końcówka płaska*

7010315

7013200

Wąż 4m Ø 38 z przyłączami*

7013138

Odkurzacz specjalny

flexCAT 290 EPT

Worek filtra 700 MICRON
Ochrona pompy wodnej przed
zatkaniem, np. przed drewnem,
papierem lub folią

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Worek filtra z włókniny
Materiał z włókniny ma kilka zalet w porównaniu z
papierowymi workami filtrowymi
Worki filtrowe z włókniny w porównaniu ze
zwykłymi filtrami papierowym pochłaniają dwa a
nawet trzy razy więcej pyłów, ponieważ nie są tak
szybko rozsadzane przez drobny pył.

2l

30 l

42 l

3l

XX Test TÜV

Wersja:Wersja

XX Wyjątkowo odporny na zerwanie

XX4-warstwowa mikrowłóknina

XX Wytrzymały na obciążenia mechaniczne

XXStopień zatrzymywania pyłów testowany

XX Nadaje się do zasysania pyłów zawierających sadzę

wg DIN ISO

XX Stabilny kołnierz z tworzywa sztucznego
(oprócz worka filtrowego do flexCAT 16H)

35

Akcesoria

Made in Germany

15 l

Dystrybucja w Polsce
CLEANCRAFT - Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13
62-025 Kostrzyn Wlkp. / Polska
Tel.:
+48 61 679 43 18
E-Mail: info@stuermer-maszyny.pl
Web: www.cleancraft.pl

·· Wraz z ukazaniem się niniejszego katalogu cen wszystkie
dotychczasowe listy tracą ważność.
·· Ceny są niewiążącymi propozycjami, zmiennymi, w euro,
plus obowiązujący podatek VAT, plus koszty opakowania,
wysyłki, transportu, wyładunku, montażu i ewentualnie
przeszkolenia. .
·· Nie ponosi się odpowiedzialności za błędy drukarskie,
pomyłki lub wadliwą prezentację.
·· Zmiany techniczne i optyczne są zastrzeżone.
·· Ilu. częściowo z wyposażeniem opcjonalnym
·· Dostawa odbywa się wyłącznie w zgodzie z naszymi
warunkami dostawy i płatności.
·· Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem handlu
specjalistycznego.

8005040-16

Państwa sprzedawca:

·· Aż do całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą
własnością.
·· W przypadku dalszej odsprzedaży osobom trzecim nasze
zastrzeżenie własności pozostaje nienaruszone.
·· W obszarze przemysłowym obowiązują ustawowe
przepisy gwarancyjne.
·· Kopiowanie i wszelkiego rodzaju drukowanie, także we
fragmentach, wymagają zawsze naszej pisemnej zgody.
© Stürmer Maschinen GmbH / Nr art. 8005040-16
2016-02 / PT6,5K

