Numatic
2016
CENNIK

ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE
Odkurzacze dostępne wyłącznie na zamówienie. Termin realizacji do 8 tygodni.

WERSJA 16.01
obowiązuje od dnia 12 stycznia 2016
- ceny netto w PLN ! UWAGA !
Niewłaściwy dobór urządzenia oraz jego akcesoriów pod wymagania obiektu może spowodować
uszkodzenie mienia lub ciała a nawet kosztować utratę życia. Urządzenie powinien dopasować pod obiekt właściwy
personel doradczy. Za właściwe dopasowanie urządzenia pod specyfikę danego obiektu nie jest odpowiedzialny
producent, importer czy sprzedawca sprzętu marki Numatic. W związku z systematycznym wprowadzaniem silników
o mniejszych mocach (zgodnie z nowymi wymogami Unii Europejskiej) moce silników oraz parametry techniczne
niektórych odkurzaczy mogą się nieznacznie różnić od podanych. Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Producent oraz importer
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedzenia.

ODKURZACZE DO DROBNYCH PYŁÓW Z FILTRAMI HEPA
HML 570D duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho
Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23
litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie
klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa
filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę
ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej
żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie
wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac
budowlanych gdzie mamy do czynienia z drodnymi zabrudzeniami
niebezniecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji.
Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod
wymagania obiektu.

HML570D
zestaw BA5
cena netto
5.690,00

Kompatybilne worki NVM3BH 604017 (klasa M) lub NVM3BM 604027
(klasa H).
UWAGA: przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H
Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.
Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
- zestaw NH5 51mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy
powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane
pokryte świeżym lakierem.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. zbiornika

Przewód

Wymiary

Waga

1920W

96/s

2500mm

23L

13,4m

415x415x645m
m

19,3kg

HML 900D duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

zestaw standardowy
BA5 607167

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23
litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków można uzyskać dwie
klasy filtracji: worki HepaFlo / klasa filtracji M oraz worki Microflo / klasa
filtracji H (wg IEC 60 335-2-69). System gwarantuje jednakową siłę
ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej
żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie
wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac
budowlanych gdzie mamy do czynienia z drodnymi zabrudzeniami
niebezniecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji.
Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod
wymagania obiektu.
Kompatybilne worki NVM4BH 604019 (klasa M) lub NVM4BM 604024
(klasa H).
UWAGA: przy zamówieniu należy wybrać worki wg klasy filtracji M lub H
Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

zestaw opcjonalny
NH5 607160

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
- zestaw NH5 51mm
- ssawa czołowa CC0 51mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy
powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane
pokryte świeżym lakierem.
Silnik

1920W

Przepływ
powietrza

96l/s

Podciśnienie

2500mm

Poj. zbiornika

40L

Przewód

Wymiary

Waga

13,4m

800x490x880m
m

27,2kg

HML900D
zestaw BA5
cena netto
6.190,00

ODKURZACZE SEGREGUJĄCE ZANIECZYSZCZENIA
SS 350
Odkurzacz segregujący zabrudzenia, do pracy na sucho

cena netto
3.450,00

Odkurzacz wyposażony jest w jeden silnik oraz dwa zbiorniki po 10
litrów, co umożliwia segregację zabrudzeń na duże przedmioty oraz
drobne pyły. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym
poziomie napełnienia odkurzacza. Przeznaczony do środowiska
zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja połączona z segregacją
odpadów podczas ich zbierania. Jest to maszyna idealna do prac
budowlanych gdzie mamy do czynienia z zabrudzeniami o bardzo
odmiennej granulacji. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji.
Znajdująca się u dolnej części specjalna komora z wbudowanych
mechanicznym filtrem cyklon, stanowi pojemnik na większe zabrudzenia,
mniejsze zabrudzenia zbierane są w worku papierowym w górnej
komorze. Silnik dodatkowo chroniony jest dzięki filtrom materiałowym.
Dolna komora zbiornika wymaga regularnego opróżniania i potrafi się
zapełnić kilkukrotnie przy prawie pustej komorze górnej. Osprzęt
wymaga dopasowania pod wymagania obiektu przez specjalny personel
doradczy. Kompatybilne worki papierowe NVM2BH.
Odkurzacz dostępny również w cenniku standardowym.
Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB5 38mm lub CC0 51mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, pył lakierniczy powstały po
szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte
świeżym lakierem.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na większe
zaniecz.

Poj. na drobne
pyły

Przewód

Wymiary

Waga

1200W

45/s

2600mm

10L

10L

11,5m

840x470x350m
m

16,4kg

cena netto
4.590,00

SSMF 350
Odkurzacz segregujący zabrudzenia do pracy na sucho
Odkurzacz wyposażony jest w jeden silnik oraz dwa zbiorniki po 10
litrów, co umożliwia segregację zabrudzeń na duże przedmioty oraz
drobne pyły. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym
poziomie napełnienia odkurzacza. Przeznaczony do środowiska
zapylonego, gdzie wymagana jest doskonała filtracja połączona z
segregacją odpadów. Jest to maszyna idealna do prac budowlanych gdzie
mamy do czynienia z zabrudzeniami o bardzo odmiennej granulacji.
Odkurzacz posiada cztery poziomy filtracji. Znajdująca się u dolnej części
specjalna komora z wbudowanych mechanicznym filtrem cyklon, stanowi
pojemnik na większe zabrudzenia, mniejsze zabrudzenia zbierane są w
worku papierowym w górnej komorze. Bezpośrednio pod głowicą
znajduje się filtr HEPA o skuteczności 99,997%. Silnik dodatkowo
chroniony jest dzięki filtrom materiałowym. Dolna komora zbiornika
wymaga regularnego opróżniania i potrafi się zapełnić kilkukrotnie przy
prawie pustej komorze górnej. Osprzęt wymaga dopasowania przez
specjalny personel doradczy. Kompatybilne worki papierowe NVM2BH.
Dostarczany w standardzie z z zestawem A1 32mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB5 38mm lub CC0 51mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, pył lakierniczy powstały po
szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte
świeżym lakierem.
Silnik

1200W

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na większe
zaniecz.

Poj.
na drobne pyły

Przewód

Wymiary

Waga

45l/s

2600mm

10L

10L

11,5m

890x470x350m
m

18,6kg

ODKURZACZE SEGREGUJĄCE ZANIECZYSZCZENIA
SSTD 750
Odkurzacz segregujący zabrudzenia do pracy na sucho

cena netto
4.250,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz dwa zbiorniki 35 oraz 15
litrów, co umożliwia segregację zabrudzeń na większe przedmioty oraz
drobne pyły. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym
poziomie napełnienia odkurzacza. Przeznaczony do środowiska
zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja połączona z segregacją
odpadów. Jest to maszyna idealna do prac budowlanych gdzie mamy do
czynienia z zabrudzeniami o bardzo odmiennej granulacji. Odkurzacz
posiada trzy poziomy filtracji. Znajdująca się u dolnej części specjalna
komora z wbudowanych mechanicznym filtrem cyklon, stanowi pojemnik
na większe zabrudzenia, mniejsze zabrudzenia zbierane są w worku
papierowym w górnej komorze. Silniki dodatkowo chronione są dzięki
filtrom materiałowym. Dolna komora zbiornika wymaga regularnego
opróżniania i potrafi się zapełnić kilkukrotnie przy prawie pustej komorze
górnej. Osprzęt wymaga dopasowania przez specjalny personel doradczy.
Kompatybilne worki papierowe NVM2BH.

Odkurzacz dostarczany bez akcesoriów.
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB5 38mm, CC6 51mm, CC0 51mm lub G1 76mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, pył lakierniczy powstały po
szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte
świeżym lakierem.
Silnik

2400W

Przepływ
powietrza

80l/s

Podciśnienie

2600mm

Poj. na większe
zaniecz.

35L

Poj.
na drobne
pyły

15L

Przewód

Wymiary

Waga

11,5m

1010x500x490m
m

30,3kg

cena
netto
5.790,00

SSTT 1500
Odkurzacz segregujący zabrudzenia do pracy na sucho
Odkurzacz wyposażony jest w trzy silniki oraz dwa zbiorniki 50 oraz 30
litrów, co umożliwia segregację zabrudzeń na większe przedmioty oraz
drobne pyły. Przeznaczony do środowiska silnie zapylonego, gdzie
wymagana jest doskonała filtracja. Skonstruowany z myślą o zbieraniu
zanieczyszczeń powstałych przy obróbce betonu czy ścian budynków co
powoduje, że jest to maszyna idealna do prac budowlanych (lewy otwór
wlotowy) oraz stolarskich (prawy otwór wlotowy). Odkurzacz posiada
trzy poziomy filtracji. Umieszczona w górnej części specjalna komora,
stanowi pojemnik na drobne pyły, dzięki temu zabezpiecza przed
zalepieniem głównego filtra. Silniki dodatkowo chronione są dzięki
filtrom materiałowym. Dolna komora zbiornika wymaga regularnego
opróżniania i potrafi się zapełnić kilkukrotnie przy prawie pustej komorze
górnej. Osprzęt wymaga dopasowania przez specjalny personel doradczy.
Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.

Odkurzacz dostarczany bez akcesoriów.
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BA5 38mm, CC6 51mm, CC0 51mm lub G1 76mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, pył lakierniczy powstały po
szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte
świeżym lakierem.

Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na większe
zaniecz.

Poj.
na drobne
pyły

Przewód

Wymiary

Waga

3600W

120l/s

2600mm

50L

30L

11,5m

1010x615x530mm

46,6kg

ODKURZACZE DO BARDZO DROBNYCH PYŁÓW
SIVD 1000-2
Odkurzacz do drobnych pyłów z filtrami słupowymi

cena
netto
11.450,00

Dwusilnikowy odkurzacz SIVD 1002 przeznaczony jest do pracy na sucho
w bardzo trudnych warunkach dużego zapylenia. System filtracji o
dwustopniowym zakresie, zawiera filtr główny - Syntex o unikalnej
rurowej konstrukcji (system opatentowany przez firmę Numatic). SIVD
1002 wyposażony jest standardowo w unikalny system wstrząsania
filtrów bez potrzeby zdejmowania głowicy ssącej - zapewnia to szybkie
otrząsanie filtrów i przeciwdziała ich zalepianiu przez drobny pył co
gwarantuje nam brak spadku siły ssania, aż do napełnienia zbiornika.
Odkurzacze znakomicie sprawdzają się w lakierniach proszkowych
(muszą być dopasowane pod obiekt przez wyspecjalizowany personel).
Duży zbiornik dolny można łatwo opróżnić dzięki specjalnemu systemowi
opróżniania (unoszenie górnej głowicy za pomocą systemu dźwigni).

Odkurzacz dostarczany bez akcesoriów.
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BA5 38mm, CC0 51mm lub G1 76mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, produkty mączne, pewne
rodzaje farb proszkowych czy substancje niebezpieczne dla zdrowia (np.
azbest).

Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Wymiary

Waga

2000W

80l/s

2200mm

45L

11,5m

570х 635х1190mm

55,0kg

SIVD 500-2
Odkurzacz do drobnych pyłów z filtrami słupowymi

cena netto
6.790,00

Dwusilnikowy odkurzacz SIVD 500-2 przeznaczony jest do pracy na
sucho w bardzo trudnych warunkach dużego zapylenia. System filtracji o
dwustopniowym zakresie, zawiera filtr główny - Syntex o unikalnej
rurowej konstrukcji (system opatentowany przez firmę Numatic). SIVD
500-2 wyposażony jest standardowo w unikalny system wstrząsania
filtrów bez potrzeby zdejmowania głowicy ssącej - zapewnia to szybkie
otrząsanie filtrów i przeciwdziała ich zalepianiu przez drobny pył co
gwarantuje nam brak spadku siły ssania, aż do napełnienia zbiornika.
Odkurzacze znakomicie sprawdzają się w lakierniach proszkowych
(muszą być dopasowane pod obiekt przez wyspecjalizowany personel).
Duży zbiornik dolny można łatwo opróżnić dzięki łatwym w obsłudze
zaciskom.

Odkurzacz dostarczany bez akcesoriów.
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BA5 38mm, CC0 51mm lub G1 76mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, produkty mączne, pewne
rodzaje farb proszkowych czy substancje niebezpieczne dla zdrowia (np.
azbest).

Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Wymiary

Waga

2000W

80l/s

2200mm

20L

11,5m

50x510x1100mm

32,5kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S

jednosilnikowy

jednosilnikowy

3.050,00

NVD 750-2 S dwusilnikowy

dwusilnikowy

3.400,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w
środowisku suchym i zapylonym. Dostosowany do pracy w przemyśle
drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty
powietrza – po lewej stronie system cyclone na drobne pyły oraz na
środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka
papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy
32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej
oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu
odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można
zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje
przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza.
Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.

Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
CCO 51mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pył z twardego, suchego
drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy
elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

jednosilnikowy
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Wymiary

Waga

1200W

45l/s

2600mm

35L

11,5m

740x450x400mm

16,5kg

dwusilnikowy
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Wymiary

Waga

2400W

80l/s

2600mm

35L

11,5m

740x450x400mm

18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH
WV 470 SC

Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i wiórów metalowych

cena netto
3.299,00

Jednosilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Posiada 27L
zbiornik, z którego zanieczyszczenia są z łatwością usuwane dzięki
wężowi spustowemu i składanemu stelażowi. Po wyposażeniu w
odpowiedni filtr Tritex 604165 do pracy na sucho i worek NVM-3AH odkurzacz
może zbierać również suche zanieczyszczenia.
Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB15 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
zbiornika

Przewód

Waga

Wymiary

1200W

42l/s

2600mm

20L

11,5m

10,0kg

450x358x710mm

WV 570 SC jednosilnikowy
WVD 570-2 SC dwusilnikowy

jednosilnikowy

Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i wiórów metalowych
Jedno lub dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Dzięki niskiej
kompaktowej budowie zebranie zanieczyszczenia można w łatwy sposób
usunąć. Głowica oraz zbiornik wykonany z wytrzymałego tworzywa
Structufoam. Po wyposażeniu w odpowiedni filtr Permatex 604116 do
pracy na sucho i worek NVM-3BH odkurzacz może zbierać również suche
zanieczyszczenia.

4.050,00
dwusilnikowy

4.750,00

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB7 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
jednosilnikowy
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na mokro

Przewód

Waga

Wymiary

1200W

42l/s

2600mm

15L

11,5m

13,8kg

415x415x645mm

dwusilnikowy
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. Na mokro

Przewód

Waga

Wymiary

2400W

80l/s

2600mm

15L

11,5m

15,9kg

415x415x645mm

cena
netto
5.140,00

WVD 902S
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego, olejów
wspomagających skrawanie i wiórów metalowych
Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Wyposażony w
metalową klatkę zabezpieczającą pływak. Filtr wtórny, w który
wyposażona jest odkurzacz, zapobiega przedostaniu się oparów oleju do
głowicy silnika. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest
używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich
parów oleju na filtr. Odkurzacz wyposażony w wąż spustowy, wytrzymałą
obudowę z tworzywa Structufoam.
Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB7 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na mokro

Przewód

Waga

Wymiary

2400W

82l/s

2600mm

30L

11,5m

22,5kg

490x800x880mm

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH
SSIVD 1800-2 DH

Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i wiórów metalowych
Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 76mm. Przegroda z siatką ze
stali nierdzewnej pozwala na odseparowanie metalowych odrzutów
wielkości poniżej 1,5 mm od płynu chłodzącego. Idealnie nadaje się do
recyklingu chłodziw w obiegu zamkniętym. Maksymalna pojemność
zbiornika wykonanego z wytrzymałego tworzywa Structufoam wynosi 70
litrów. Zgromadzone w nim zanieczyszczenia są z łatwością usuwane
przy pomocy węża spustowego długości 1m.

DH
wąż spustowy

9.470.00

Dostarczany w standardzie - z zestawem BS6 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB12 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
Przepływ
powietrza

Silnik

2400W

Podciśnienie

80l/s

Poj.
na mokro

70L

2600mm

Przewód

15,6m

Waga

Wymiary

30,5kg

785x935x1160
mm

SSIVD1800-2 PH pompa manualna
SSIVD1800-2 AP pompa automatyczna

Odkurzacze do zbierania chłodziwa tokarskiego i wiórów metalowych
Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 76mm. Przegroda z siatką ze
stali nierdzewnej pozwala na odseparowanie metalowych odrzutów
wielkości poniżej 1,5 mm od płynu chłodzącego. Idealnie nadaje się do
recyklingu chłodziw w obiegu zamkniętym. Maksymalna pojemność
zbiornika wykonanego z wytrzymałego tworzywa Structufoam wynosi 70
litrów. Zgromadzone w nim zanieczyszczenia są z łatwością usuwane
przy pomocy znajdującej się w środku pompy spustowej:
- wersja PH pompa o mocy 50W (wydajność 60L/min) uruchamiana
manualnie oraz wąż spustowy długości 1m.
- wersja AP pompa o mocy 500W (wydajność 160L/min) uruchamiana
automatycznie oraz wąż spustowy długości 10m.

PH
pompa
manulana

10.500,00
AP
pompa
automatyczna

11.750,00

Dostarczany w standardzie - z zestawem BS6 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB12 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
Silnik

2400W

Przepływ
powietrza

80l/s

Podciśnienie

2600mm

Poj.
na mokro

70L

Przewód

Waga
PH/AP

Wymiary

15,6 m

32,5kg /
33,5kg

785x935x1160mm

NTD 2003-2 S

Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i wiórów metalowych
Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon
dostosowane do średnicy węża od 32mm do 76mm.
Maksymalna
pojemność zbiornika wykonanego z wytrzymałego ze stali nierdzewnej
INOX wynosi 60 litrów. Zgromadzone w nim zanieczyszczenia mokre są z
łatwością usuwane przy pomocy węża spustowego. Odkurzacz
wyposażony dodatkowy filtr w zestawie umożliwiający pracę na sucho.
Dostarczany w standardzie - z zestawem BA5 38mm
Odkurzacz można doposażyć w dodatkowe, opcjonalne akcesoria:
BB12 38mm, CC3 51mm lub CC6 51mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych
i
wybuchowych
jak
produkty
ropopochodne,
rozpuszczalniki, lotne oleje czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj. na
sucho/mokro

Przewód

Waga

Wymiary

1920W

96l/s

2400mm

60L

17,4 m

46,0kg

560x660x1145mm

wąż spustowy

5.770,00

ODKURZACZE DO SPRZATANIA SAMOLOTÓW 115V 400Hz
AVQ 250-2
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
2.480,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy
zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa
oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne
użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach jakim
jest kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM
1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.
Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla
zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Waga

Wymiary

1100W

40l/s

2400mm

9L

11,5m

7,5kg

340x340x370mm

AVQ 380-2
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
2.790,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy
zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa
oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne
użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach jakim
jest kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM2BH. Dostarczany bez wtyczki.
Dostarczany w standardzie z zestawem BB15 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla
zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Waga

Wymiary

1100W

40l/s

2400mm

15L

11,5m

9,0kg

355x355x465mm

RSAV 130-2

cena netto
2.370,00

Odkurzacz plecakowy do sprzątania samolotów
Jednosilnikowy odkurzacz plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy
zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga
oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie
odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach jakim jest kabina pasażerska
samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez
wtyczki.
Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Waga

Wymiary

1100W

40l/s

2400mm

6L

15,5m

5,7kg

440x360x215mm

ACT 380-2

cena netto
3.650,00

Odkurzacz ekstrakcyjny do sprzątania samolotów
Jednosilnikowy odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako
ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanych
w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych
akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno
dostępnych miejscach jakim jest kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki
papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.
Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Poj. Na
mokro/ekstraktor

Przewód

Waga

Wymiary

1200W

40l/s

1200mm

9L

15L/
6L+6L

11,5m

8,8kg

355x355x510mm

ODKURZACZE BATERYJNE

NBV 190 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po
Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:
-

601026 – zestaw rur ssących aluminium
601141 – redukcja
601144 – ssawka z włosiem, okrągła
601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
601142 – ssawka szczelinowa
601101 – wąż ssący 2,4m
601145 – ssawka 10cm
601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

1 bateria
cena netto

2.985,00
2 baterie
cena netto

4.095,00

Wyposażenie dodatkowe:
-

604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op
Silnik

Napięcie

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.

Czas pracy

Czas ładowania

Waga

Wymiary

250W

36V

20l/s

1000mm

8L

30 min.

3,5 godz.

6,38kg

340x340x340m
m

PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z
kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto

3.290,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:
-

601026 – zestaw rur ssących aluminium
601141 – redukcja
601144 – ssawka z włosiem, okrągła
601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
601142 – ssawka szczelinowa
601101 – wąż ssący 2,4m
601145 – ssawka 10cm
601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie
cena netto

4.320,00

Wyposażenie dodatkowe:
-

604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op
Silnik

250W

Napięcie

36V

Przepływ
powietrza

20l/s

Podciśnienie

1000mm

Poj.

9L

Czas pracy

30 min.

Czas ładowania

3,5 godz.

Waga

Wymiary

8,9kg

355x355x615m
m

1 bateria
cena netto

RSB 140 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany
bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

3.290,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:
-

2 baterie
cena netto

601026 – zestaw rur ssących aluminium
601100 – wąż ssący 1,5m
601141 – redukcja
601144 – ssawka z włosiem, okrągła
601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

4.320,00

Wyposażenie dodatkowe:
-

604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op
Silnik

250W

Napięcie

36V

Przepływ
powietrza

20l/s

Podciśnienie

1000mm

Poj.

6L

Czas pracy

30 min.

Czas ładowania

3,5 godz.

Waga

Wymiary

7,3kg

250x360x615m
m

ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE – INNE
CRQ 370-2
Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto
4.350,00

Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w
dwa filtry HEPA na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej.
Pięciostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń
wielkości 0,1µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w
pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt Clean Room Class 100 (ISO
Class 5). Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex
oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej,
bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM2BH.
Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Waga

Wymiary

580W

45l/s

2400mm

12L

13,4m

9,3kg

355x355x485mm

WVB 750
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

cena netto
9.690,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od
zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa kity). Przeznaczony
do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się
użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe,
parki wodne itd. Czas pracy 2,25h. Czas ładowania ~10h. Baterie żelowe,
bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania.
Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa
Structufoam oraz jakość wykonania na najwyższym poziomie są
gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne
worki papierowe NVM-4BH.
Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm
Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
lotnych, łatwopalnych, wybuchowych czy szkodliwych dla zdrowia (np
azbest).
Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Pojemność
na mokro / sucho

Prostownik

Waga

Wymiary

430W

25l/s

1300mm

25/35L

Zintegrowany

67,5kg

455x550x1025mm

NVDB 900
Odkurzacz do sprzątania na sucho posadzek w kręgielniach oraz
zadaszonych kortów tenisowych
Dwusilnikowy odkurzacz do odkurzania na sucho torów kręgielni oraz
krytych kortów tenisowych lub innych dużych i płaskich powierzchni.
Duże, podwójne, główne koła jezdne oraz przednie skrętne zmniejszające
nacisk urządzenia na podłoże, wygodny w użyciu gryf sterujący
ułatwiający manewrowanie oraz ssawa czołowa szerokości 65cm z
wymiennymi szczotkami gwarantuje maksimum skuteczności przy
minimalnym nakładzie pracy. Rozwiązanie znacznie lepsze i tańsze niż
zamiatarka a przy tym bezpyłowe. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.
Dostarczany w standardzie ze ssawą czołową 650mm CC6
Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji
łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).

Silnik

Przepływ
powietrza

Podciśnienie

Poj.
na sucho

Przewód

Waga

Wymiary

2120W

96l/s

2400mm

40L

15,0m

25,3kg

1330x880x490mm

cena netto
3.950,00

ZESTAWY STANDARDOWE ORAZ OPCJONALNE

zestaw A1
32mm / na sucho

zestaw A30A
32mm / na sucho

zestaw T21
32mm / na sucho

607301

607817

607450

zestaw WORKSHOP 1
32mm / na sucho

zestaw WORKSHOP 2
32mm + 100mm / na sucho

zestaw A41A
32mm / ekstraktor
607147

zestaw POND 1 / 2
32mm / na mokro

zestaw POND 3
38mm / na mokro

zestaw ND5/NH5 (5m)
51mm / na sucho
607160

zestaw przewodzący ATEX
38mm / na sucho

zestaw BA5
38mm / na sucho

zestaw BS6
38mm / na mokro

607264

607335

607337

zestaw BS8
38mm / na sucho i na mokro

zestaw BB10
38mm

zestaw BB12
38mm

607338

607340

607342

zestaw BB15
38mm / na sucho

zestaw CC0
51mm / na sucho

zestaw G1
76mm / na sucho

607370

607701

607345

zestaw CC6 610mm
51mm / na sucho

607006 - 1.140,00zł

zestaw CC3 610mm
51mm / na mokro

zestaw C14
51mm / na sucho

607576 - 1.140,00zł

607384

A K C E S O R I A 32 mm

wąż 2,4 m nakręcany
601101 – 139,00 zł

wąż 3,0 m
ekstrakcyjny

komplet rur
stal nierdzewna

rura kolankowa
stal nierdzewna
601027 – 71,00 zł

601240 – 154,00 zł

601299 – 290,00 zł

601023 – 213,00zł

komplet rur
malowane proszkowo

rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – 55,00zł

rura prosta
malowana proszkowo
601024 – 55,00 zł

601026 – 165,00zł

ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W

601572 – 127,00zł

ssawka do wykładzin

ssawa na sucho
300mm
601323 – 112,00zł

ssawka do tapicerki

ssawa na mokro
300mm
601322 – 119,00zł

ssawka szczelinowa
INOX

rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – 92,00 zł

turboszczotka
601226 - czerwona
601227 - czarna

601827 – 238,00zł

334,00zł

ssawka bananowa

mocowana na wąż
32mm

601126 – 213,00zł

601225 – 380,00zł

601919 – 133,00zł

601166/601167
222,00/224,00 zł

ssawka 150mm

szczotka do ssawki

ssawka ze szczotką

601145 – 38,00zł

601146 – 38,00zł

601147 – 75,00 zł

na rurę 32mm

601122 – 247,00zł

ssawka na mokro
360mm
601123 – 247,00zł

ssawa na sucho 290mm
nowsze wersje
620/780W

601829 – 144,00zł

rura ekstraktora
stal
nierdzewna
601006 – 92,00 zł

ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm

mocowana na rurę
32mm

ssawka na sucho
360mm

rura prosta
stal
nierdzewna
601008 - 71,00zł

na rurę 32mm

ssawka okrągła

na rurę 32mm

mocowana na wąż 32mm

redukcja 32mm

pozwalająca
na montaż ssawki pod
wąż

601141 – 38,00zł

na rurę 32mm

ssawka gumowa
wygięta
601178 – 87,00zł

601144 – 46,00zł

ssawka szczelinowa
na rurę 32mm

601142 – 38,00zł

ssawka gumowa
wygięta z włosiem
601179 – 111,00zł

A K C E S O R I A 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY

wąż 2,9 m
602103 – 249,00zł

ssawa na sucho
360mm
602272 –
234,00zł

redukcja na rurę
38mm

wąż 5,0m
602105 – 345,00zł

ssawa na mokro
400mm
602380 – 234,00zł

ssawka okrągła

komplet rur
stal nierdzewna

rura kolankowa
stal nierdzewna

602917 – 324,00zł

602919 – 108,00zł

ssawa szczelinowa

ssawa szczelinowa

rura prosta
stal
nierdzewna
602920 – 108,00zł

redukcja na wąż
38mm pod

stal nierdzewna, na wąż

stal nierdzewna, na
wąż

602925 – 145,00zł

602926 – 184,00zł

602159 – 38,00zł

ssawka szerokośći

ssawka bananowa

ssawka szczelinowa

ssawkę 32mm

na rurę 38mm

mocowana na wąż 38mm

130mm, na wąż 38mm

602161 – 162,00zł

602160 – 70,00zł

602163 – 188,00zł

602168/602169
219,00 /230,00zł

602918 – 288,00zł

worki NVM 1CH
/10szt
604015 – 56,00zł

worki NVM 1C/3
/5szt
604005 – 68,00zł

worki NVM 2BH
/10szt
604016 – 82,00zł

worki NVM 3AH
/10szt

worki NVM 3BH
/10szt

worki NVM 4BH
/10szt

604018 – 96,00zł

604017 – 107,00zł

604019 – 113,00zł

worki OPEN NVM
5BH
/10szt
604020 – 107,00zł

worki OPEN NVM
6BH
/10szt
604021 – 113,00zł

filtr standardowy
604165 NVH180,
NVP370, HVR200,
CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

filtr antyalergiczny
604311 NVH180,
NVP370, HVR200,
CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/NDS570
604131 WVD/NDD900

cena netto

cena netto

193,00 / 219,00

294,00 / 294,00

cena netto
133,00 / 214,00 / 255,00

na rurę 38mm

pod ssawkę 32mm

602359 – 38,00zł

wąż 3m
Hiloflex wzmacniany
602110 – 288,00zł

rura jednoczęściowa
1220mm stal
nierdzewna

ssawa czołowa
610mm
praca na sucho

ssawa czołowa
610mm
praca na mokro

607006 – 1.140,00zł

607576 – 1.140,00zł

NOTATKI:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

LOKALNY DYSTRYBUTOR:

