
Odkurzacze do zastosowań specjalnych   Vacuum cleaners for specific applications

ONE63ECO24 ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY AKUMULATOROWY
BATTERY INDUSTRIAL VACUUM CLEANER 

ONE82WD & ONE82WP ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO CIECZY
LIQUIDS INDUSTRIAL VACUUM CLEANER 

ONE63ECOC ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY JEDNOFAZOWY ZE SPRĘŻARKĄ
SINGLE PHASE VACUUM CLEANER WITH COMPRESSOR 

A33FL  ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY Z WENTYLATOREM
           INDUSTRIAL VACUUM CLEANER WITH VENTILATOR 

Odkurzacz przemysłowy zasilany                          
z akumulatorów 24V DC, o mocy 1350 watów, 
idealny do czyszczenia podłóg bez kabla 
zasilającego. Urządzenie jest dostarczane               
z pojemnikiem na akumulatory, jako opcja 
dostępne są akumulatory żelowe lub kwasowe        
i prostowniki. Posiada te same możliwości 
filtracyjne jak w przypadku innych odkurzaczy; 
jest on wyposażony w wyjmowany zbiornik 65L 
i jest idealny do użycia ze stałą ssawą 
podłogową.

Industrial vacuum cleaner powered  by bat-
tery 24 Vdc, with a power of 1350 watts, ideal  
for fl oor cleaning without having the con-
nection cable. The machine is supplied  with 
a  housing container  for batteries and as op-
tion they are available  gel or acid batteries 
and its feeders. It keeps  the same  fi ltration 
characteristics of the other single phase 
vacuums; it is equipped with a removable 
container of 65 liters and it  is ideal to use 
with a  fi xed  fl oor  nozzle.

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy o mocy 
2200W idealnie nadaje się do zasysania wody 
lub innych nieagresywnych płynów. Model 
WP posiada pompę do wypompowania cieczy 
przez zawór ręczny. Zbiornik o pojemności 
pojemność 80 litrów może być wykonany ze 
stali lakierowanej, jak i stali nierdzewnej. 
Odkurzacz wyposażony jest w zestaw 
akcesoriów.

Single phase industrial vacuum cleaner 
2200 watt  ideal for use with water or liq-
uids not aggressive. The model WP has a 
pump for the expulsion of liquids through a  
manual valve. The container has a capacity 
of 80 liters and can be realized in painted 
steel or stainless steel.  The vacuum clean-
er comes with an accessory kit.

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy               
3-silnikowy o mocy 3300 Watt, wyposażony       
w zestaw filtrów kartridżowych Ø460 o łącznej
powierzchni filtracyjnej 5m² z automatycznym
systemem czyszczenia sprężonym powietrzem,
idealny dla wszystkich tych przypadkach, gdy
proces ssania nie może być przerwany
czyszczeniem filtra. Szczególnie nadaje się do
współpracy z urządzeniami stosowanymi do
obróbki podłóg. Na ramie odkurzacza
zainstalowano sprężarkę 1,5kW ze zbiornikiem
24 L.

Three phase industrial vacuum cleaner 
with 3 motors, 3300 watt, equipped with 
cartridge kit Ø 460 with a total fi ltering 
surface of 5 m² and automatic cleaning 
with compressed countercurrent, ideal for 
all those cases where you cannot stop the 
suction for cleaning the fi lter. Particularly 
suitable for the continuous vacuum from 
machines used for the treatment of fl 
oors.  On the vacuum cleaner is installed a 
compressor 1.5 kw with tank of 24 lt.

Odkurzacz przemysłowy o dużym przepływie 
powietrza, idealny do wszystkich zastosowań, 
gdzie konieczne jest odfiltrowanie pyłów 
zawieszonych w powietrzu. Dostępny                 
z ręcznym lub automatycznym czyszczeniem 
filtra i wyjmowanym zbiornikiem                      
o pojemności 39 litrów.

Industrial vacuum cleaner with high fl ow 
rate,  ideal for all applications where suc-
tions have important dimensions and it is 
necessary  to capture the powders in sus-
pension  in the air.  Available with manual 
or automatic cleaning of the fi lter  and re-
movable container with 39 liters of capacity.
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