
PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ

ULTRA PROFESSIONÁL

Tichý provoz, síla, ekonomičnost a záruka dlouhodobé životnosti s 
nízkou váhou 4 kg. Pracovní dosah až 14 m. Je možnost připojit 
elektricky poháněný kartáč – klepač koberců – šířka 35 cm nebo 40 
cm. 

Vysavač je vyroben tak, aby plnil náročné profesionální zatížení. Tento 
stroj je určen k důkladnému a dlouhotrvajícímu úklidu při minimální 
hlučnosti. Tichý motor s prodlouženou životností a celkově vyztuženou 
konstrukcí vysavače – zaručuje dlouholetý spolehlivý provoz. Široké 
uplatnění nalezne jak v náročných hotelových provozech, kancelářích, 
tak i při rychlém úklidu domácnosti. Vysavač je vybaven odolným 
udržovatelným hepafiltrem č.13, speciálními velkokapacitními sáčky o 
objemu 6,5 l. Automatickou pojistkou proti přetížení kartáče a možností
odpojit hadici a používat jí např. k vysátí nepřístupných míst.

Nejdokonalejší filtr pro čistění vzduchu je masivní HEPA systém - 
neboli HEPA filtr (High Efficiency Particularte Air).
 – je to skelné lisované vlákno - dokáže odfiltrovat ze vzduchu nejen nejjemnější prach, ale i viry, výkaly 
roztočů, spory plísní, vázané částice muset utírat tak často. 
Tyto filtry byly vyvinuty v NASA pro ochranu osob před radioaktivními částicemi. Jejich speciální složení 

zajišťuje nejen jejich účinnost, ale i 
dlouhou životnost, kde i při jejich úplném 
naplnění nedojde k úniku 
kontaminovaných částic. Jejich úžasné 
schopnosti zaručují takřka 100% ní 
filtraci vzduchu.
Tento speciální profesionální HEPA 
filtr a velkokapacitní sáčky dokáží při 
vysoké účinnosti snížit náklady provozu
na minimum.
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Přednosti čistícího stroje – ULTRA PROFESSIONÁL

 široká 35 cm – 40 cm elektricky poháněná hubice – KLEPAČ

 velký sací výkon 

 nejlehčí stroj ve své kategorii – pouze 4 kg

 možností odpojit hadici a používat jí např. k vysátí nepřístupných míst

 snadná manipulace a skladnost stroje 

 filtrační systém vhodný i pro alergiky s účinností až 99,97 % 

 objem nečistot v třívrstvém sáčku o objemu 6,5 l

 použití pro vysávání koberců i pevných podlah 

 pracovní rádius 14 m – spolehlivost, odolnost

 parkovací místo pro uložení kabelu

 indikátor naplnění sáčků

 připnutí popruhů k nošení stroje na zádech

Parametry

Výkon motoru 800 W + 150W motor hubice
Délka kabelu 10 m
Pracovní dosah 14 m
Vzdušný výkon 250 W
Váha 4 kg
Kapacita sáčků 6,5 l
Délka hadice – trubky 2 m + 2 m
Šířka / výška 35 / 21 / 122 cm

 


