
Jednofazowe odkurzacze przemysłowe    Single phase industrial vacuum cleaners

ONE32ECO & ONE33ECO - ONE62ECO & ONE63ECO - ONE103ECO

ONE32 & ONE33 - ONE62 & ONE63 - ONE102 & ONE103

ONE21 & ONE22 
Jednofazowe odkurzacze przemysłowe o_mocach 
1100W i 2200W, przeznaczone są do sprzątania 
ogólnego, gdy potrzebny jest mały, lekki, 
praktyczny, cichy i wydajny odkurzacz. Zbiornik 
na odpady o_pojemności 25 L, powierzchnia 
filtracji 0,70 m². 

Single phase industrial vacuum cleaners with 
1100W and 2200W, designed for general 
cleaning where it is necessary a small, 
light, practical,  noiseless and effi cient 
vacuum cleaner. Waste container with 25 lt 
of capacity, fi ltering surface of 0,70 m².

ONE32EP & ONE62EP
Jednofazowe odkurzacze przemysłowe o mocy 
2200W, przeznaczone są do ogólnego 
sprzątania w środowiskach przemysłowych, 
gdzie potrzebne jest skuteczne i ekonomiczne 
urządzenie. Praktyczne i łatwe w obsłudze, 
zostały zaprojektowane w zmniejszonych 
wymiarach, aby spełnić wymagania 
przestrzenne, zachowując dużą powierzchnię 
filtracyjną i pojemność. Wszystkie modele są 
wyposażone w głowicę metalową z osłoną 
z_tworzywa ABS i są dostępne z mobilnymi 
zbiornikami o pojemnościach 39 L i 65 L.

Single phase industrial vacuum cleaners with 
2200W, suitable for the general cleaning 
in the    industrial environments where an effi 
cient and economic machine is needed. 
Practical and easy to handle, they have 
been designed with reduced dimensions in 
order to meet the space requirements, 
keeping, however a big fi ltering surface 
and capacity. All models have a metal head 
with cover in abs and they are available with 
mobile waste container with 39 and 65 lt of 
capacity.

Jednofazowe odkurzacze przemysłowe 
o_mocach 2200W i 3300W, przeznaczone są 
do ogólnego sprzątania, także w krytycznych 
warunkach przemysłowych dzięki 
zastosowaniu głowicy wykonanej z metalu.
Są dostępne z mobilnymi zbiornikami 
o_pojemnościach  39 L, 65 L i 100 L.
Dostępna również wersja akumulatorowa 
(model ONE63ECO24), przeznaczona do 
czyszczenia podłóg bez podłączenia kablem do 
zasilania.

Single phase industrial vacuum cleaners with 
2200W and 3300W, suitable for general cleaning 
also in critical  industrial environ-ments thanks 
to its strong metallic head. They are available 
with mobile waste con-tainer with 39,65 and 
100 lt of capacity.
It is available also a version working with 
batteries (model ONE63ECO24), suitable for 
cleaning fl oor without electric cable.

Topowe wersje jednofazowych odkurzaczy 
przemysłowych o mocach 2500W i 3750W, 
z_niezależnymi silnikami, przeznaczone dla 
wszystkich środowisk i sytuacji, dzięki 
możliwości zastosowania szerokiej gamy filtrów 
i akcesoriów, takich jak filtr HEPA klasy H14 ze 
skutecznością 99,995% MPPS, 
automatycznemu wyłączeniu przy zbieraniu 
cieczy i innym opcjom. Praktyczne, łatwe w 
obsłudze i ciche, są dostępne z mobilnymi 
zbiornikami o pojemnościach 39 L, 65 L, 100 L  
wyposażone w filtry gwieździste o dużej 
powierzchni filtracyjnej (1,9 m²).

The top of the range of single phase vacuum 
cleaners, with power of 2200W and 3300W, 
with independent motors, ideal for all 
environments and situations thanks to a 
wide range of fi lters and accessories which can 
be fi tted, such as HEPA fi lters class H14 
with effi ciency 99.995% MPPS method, 
automatic stopping device for liquids and 
other options. Practical, easy to handle and 
silent, are available with removable 
container with 39, 65 and 100 liter of 
capacity and a star fi lter with  big fi ltering 
surface (1.9 m²).

ONE22 

ONE32P 

ONE103ECO

ONE63



ONE22FP
Jednofazowy odkurzacz z 2-ma niezależnymi 
silnikami, dedykowany dla konkretnego 
zastosowania w sektorze kominkowym 
i_kominiarskim, nadaje się do zbierania 
popiołu i pozostałości procesu spalania. 
Urządzenie łatwe w obsłudze w ciasnych 
przestrzeniach i łatwe do przemieszczania na 
schodach i korytarzach, posiada te same cechy 
co standardowy odkurzacz przemysłowy, filtr 
o_wysokiej skuteczności, który pozwala zasysać 
duże ilości popiołu bez konieczności 
otwierania odkurzacza i zbędnych procedur 
przemywania filtra.

Single phase vacuum cleaner  with 2 inde-
pendent motors, realized for the specifi c 
application in stove and chimney sweep 
sector, suitable to vacuum ashes and com-
bustion residues. Machine easy to handle in 
narrow spaces and easy to carry for stairs and 
hallways, it keeps the same character-istics of  
standard industrial vacuum clean-er, with high 
effi ciency fi lter which allows to suck large 
quantities of ash without having to open the 
vacuum cleaner for unneces-sary procedures 
of washing of the fi lter.

ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I AKCESORIA
Stal lakierowana lub nierdzewna – Różne kategorie filtracji (L-M-H) – 
Filtry absolutne HEPA i ULPA U15 – Zestaw do zasysania cieczy – 
Akcesoria do sprzątania ogólnego

 OPTIONALS AND ACCESSORIES
Painted steel or stainless steel - Different fi ltration category 
(L-M-H) - Absolute fi lter HEPA and ULPA U15 - Kit for sucking 
liquids - Accessories for general cleaning

MODEL
MODELS

ONE21
ONE22

ONE22FP

ONE32
ONE32EP

ONE32ECO

ONE33
ONE33ECO

ONE62
ONE62EP

ONE62ECO

ONE33
ONE33ECO

ONE102
ONE103

ONE103ECO

Moc znamionowa
Motor Power 1x1100 W 2x1100 W 2x1100 W 3x1100 W 2x1100 W 3x1100 W 2x1100 W 3x1100 W

Max podciśnienie
Max vacuum 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar

Przepływ powietrza
Air fl ow 170 m3/h 340 m3/h 340 m3/h 510 m3/h 340 m3/h 510 m3/h 340 m3/h 510 m3/h

Zbiornik
Container 25 l 25 l 39 l 39 l 65 l 65 l 100 l 100 l


