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Předmluva

Vysavače CLEANCRAFT
pro použití v dílnách i průmyslu

Předváděcí a prodejní centrum v sídle První hanácké BOW v Olomouci.

Vážení zákazníci,
naším hlavním cílem je ulehčení Vaší práce.
Vysavače CLEANCRAFT jsou připraveny splnit Vaše požadavky na pracovní komfort,
bohatou výbavu i kvalitu použité techniky. Celý sortiment CLEANCRAFT Vás poté
přesvědčí výjimečným poměrem ceny a užitné hodnoty.
Díky naší rozsáhlé síti prodejců máte možnost seznámit se s našimi výrobky v blízkosti
Vaší adresy, stejně jako získat odborné poradenství či záruční i pozáruční servis.

Sídlo firmy Stürmer, našeho dodavatele v Německu – Hallstadt / Bamberg
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Přehled hlavních výhod

Zde uvádíme několik praktických detailů, které usnadňují práci s vysavačem a zajišťují
bezpečnost při jeho použití.
Další podrobnosti o vybavení jednotlivých vysavačů naleznete na dalších stranách.
Odolné nylonové spony
pro dlouhodobé těsné spojení
hlavy vysavače a nádoby.
Při pravidelném vyprazdňování nádoby nehrozí díky jejich
pružnosti nebezpečí jejich
poškození.

Praktické držáky
pro uchycení jednotlivých dílů,
jako např. hubic, sací trubice
nebo kabelu.
Všechny potřebné díly jsou
tak vždy na jednom místě.

Vestavěná zásuvka a automatické spuštění
Téměř všechny modely jsou vybaveny vestavěnou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí
přímo k vysavači.
Modely R jsou také vybaveny mechanismem automatického spuštění. Tím dojde k zapnutí
vysavače automaticky, když spustíte připojené elektrické nářadí.
Můžete tak odsávací hadici připojit například k ruční kotoučové pile a poté pracovat pouze
s pilou – zapnutí vysavače proběhne automaticky.

Masivní ocelový podvozek
u modelů s velkou nádobou
zajišťuje bezpečné přesouvání vysavače i na nerovném
podkladu. Pomocí podvozku
lze bezpečně manipulovat
i s těžkým vysavačem s plnou
nádobou.

Naklápěcí mechanismus
vestavěný v podvozku
usnadňuje vyprazdňování
plné nádoby. Jednoduše
zavezte vysavač na vhodné
místo a celou nádobu vyklopte
dozadu pomocí rukojeti na
spodní straně nádoby.

Chlazení motoru
Jaký je rozdíl Bypass (obtokové chlazení) a Through flow (průtokové chlazení)?
Chlazení Bypass: Motor je chlazen samostatně nasávaným vzduchem z místnosti, kde
je centrální jednotka umístěna. Vinutí motoru je zcela oddělené od turbíny, přes kterou
prochází nasávaný přefiltrovaný vzduch. Turbína může mít dva nebo tři stupně, čímž je
dosaženo potřebného výkonu i při nižších otáčkách motoru. Motory s chlazením Bypass
jsou náročnější na výrobu a dražší než motory s průtokovým chlazením, ale výsledkem je
jejich vyšší odolnost a spolehlivost.
Motor Through flow: Tento typ motorů je běžně používán u domácích vysavačů, kde
je výhodou jeho nízká hmotnost a cena. Vzduch, nasávající nečistoty, projde přes filtr
vysavače, a následně přes vinutí motoru, které chladí. Při špatně nasazeném filtru, nebo
špatné filtraci může dojít k průniku prachu na rotor a vinutí motoru a k jeho trvalému
poškození. Jemné částečky prachu i při normálním provozu způsobují zvýšené opotřebení
uhlíků a rotoru. Tento typ motoru mívá vyšší výkon a jednostupňovou turbínu. Potřebného
výkonu je dosaženo jeho vyššími otáčkami = vyšší opotřebení.
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Přehled jednotlivých řad - vhodný vysavač pro každé použití
Řada „wetCAT“ > Vysavače pro suché/
mokré sání

Řada „dryCAT“ > Vysavače pro suché sání

Řada „flexCAT“ > Speciální vysavače

ffTekutiny
ffPrach
ffPevné látky

ffPrach
ffPevné látky
ffJemné částice

ffPevné látky
ffTekutiny
ffZvláštní látky, jako např. chladicí kapaliny,

oleje, chemikálie

Motory – proč dva nebo tři motory
Modely se dvěma a třemi motory
Tyto modely mají samostatný vypínač
pro každý motor přímo na přední straně
vysavače.
Dle aktuální potřeby můžete zvolit kolik
motorů bude právě spuštěných. Vždy
tak máte k dispozici vhodný výkon, což
umožňuje značnou úsporu energie.

Třídy prachu – dle normy DIN EN 60335-2-69, příloha AA
Třída prachu
M

Max. stupeň
propustnosti
< 0,1 %

Vhodný pro
ffPrach s AGW * ≥ 0,1 mg/m3
ffDřevěný prach až do 1200 W / 50 l

ffDřevěný prach (buk, dub)
ffPrach z laku
ffKeramický prach
ffPrach z umělé hmoty

* AGW = Mezní hodnota na pracovišti, popisuje maximální možnou koncentraci na pracovišti (v mg/m³), která není zdraví nebezpečná.

Název modelu – vysvětlení označení
Nejdůležitější informace o vybavení jednotlivých modelů jsou obsaženy v názvu výrobku:
Údaj o výkonu v číslech:
Označení modelu obsahuje číselnou kombinaci,
kdy první číslice značí počet motorů,
druhá a třetí pak objem nádoby v litrech.

Příklad: dryCAT 362 IRSCT-3

Označení druhu vysavače:
wetCAT = Vysavač pro suché/mokré sání
dryCAT = Vysavač pro suché sání
flexCAT = Speciální vysavač
Zkratky pro jednotlivé vybavení vysavačů:
I = nerezová nádoba
W = vysavač pro mokré sání
D = vysavač pro suché sání
E = zásuvka
R = automatické spouštění (včetně zásuvky)
S = automatické čistění filtrů

C = kazetový filtr
T = naklápěcí mechanismus
P = vodní čerpadlo
A = přípojka pro stlačený vzduch
D = nádrž na čisticí prostředek
3 = 3 kazetové filtry

3 kazetové filtry
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Automatické čistění filtrů
Automatické spuštění
Nerezová nádoba
Objem nádoby 62 litrů
Tři motory
Vysavače pro suché sání
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Vysavače pro suché/mokré sání

Model
Obj. číslo
Technická data
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Max. celkový příkon zásuvky
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrické
čisticí kartáče
Antistatický

wetCAT 133 IE
7001135

wetCAT 137 R
7001140

wetCAT 133 IR
7001145

1 300 W
3 333 l/min
16 l
36 mm / 2 m
1 / jednostupňový
Bypass
71,2 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
238 mbar
1 250 cm2
Plast
400 × 400 × 640 mm
10,4 kg

1 300 W
3 333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
247 mbar
1 490 cm2
Plast
390 × 390 × 900 mm
12,3 kg

1 300 W
3 333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
247 mbar
1 490 cm2
Nerezová ocel
430 × 430 × 830 mm
15 kg

1 300 W
3 333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
247 mbar
1 490 cm2
Plast
390 × 390 × 900 mm
12,3 kg

1 300 W
3 333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
247 mbar
1 490 cm2
Nerezová ocel
430 × 430 × 830 mm
15 kg
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wetCAT 262 ET
7001260

wetCAT 262 IET
7001270

wetCAT 362 ET
7001360

wetCAT 362 IET
7001370

2 600 W
6 666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
1 150 W
247 mbar
3 627 cm2
Plast
570 × 700 × 1 140 mm
28 kg

2 600 W
6 666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
1 150 W
247 mbar
3 627 cm2
Nerezová ocel
570 × 700 × 1 140 mm
21,9 kg

3 600 W
10 000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dvoustupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
1 000 W
247 mbar
3 267 cm2
Plast
570 × 700 × 1 140 mm
28 kg

3 600 W
10 000 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / dvoustupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
1 000 W
247 mbar
3 627 cm2
Nerezová ocel
570 × 700 × 1 140 mm
21,9 kg
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Vysavače pro suché sání

wetCAT 137 E
7001130

Speciální vysavače

Technická data
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Max. celkový příkon zásuvky
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrické
čisticí kartáče
Antistatický

wetCAT 116 E
7001120

● = je součástí vybavení / - = není součástí vybavení
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Příslušenství

Model
Obj. číslo

Vysavače pro suché/mokré sání

Přehled vysavačů pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché/mokré sání
Kvalita
Made in
Italy

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, s jedním motorem.
ffUrčeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších

pevných částic
ffVšechny motory jsou vybaveny ochranou
motoru
ffDvoustupňové motory (kromě wetCAT 116 E)
jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií

ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým

ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem

plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému
zatížení a přetočení

zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ffErgonomický design hlavy s háky na kabely
ffSací motor je vybavený hlukovým filtrem,

který zajišťuje tichý provoz

Volitelné příslušenství pro wetCAT 116 E

›› Kompaktní model
›› Vestavěná zásuvka pro připojení
elektrického nářadí

Papírový filtrační pytel (10 ks)
obj. číslo: 7010100

SANI filtr
obj. číslo: 7013011

Plstěný filtrační vak (5 ks),
třída M
obj. číslo: 7010252

SANI filtr vč. koše
obj. číslo: 7013010

Hadice Ø 36 mm / 1,8 m,
s přípojkou na nádobu
obj. číslo: 7013106

wetCAT 116 E

Součást dodávky wetCAT 116 E:
>> Sací hadice 2 m, držadlo s regulací
vzduchu, sací trubice, hubice na
podlahy s výklopným kartáčem,
polštářová hubice, kulatá hubice
s kartáčem, plochá hubice, SANI filtr

Volitelné příslušenství wetCAT 116 E
Papírový filtrační pytel (10 ks)
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
SANI filtr pro wetCAT 116 E
SANI filtr pro wetCAT 116 E, vč. koše
Hadice Ø 36 mm / 1,8 m, s přípojkou
Další příslušenoství na straně 26.

Obj. číslo
7010100
7010252
7013011
7013010
7013106

Cena bez DPH
709 Kč
25,78 €
439 Kč
15,96 €
479 Kč
17,42 €
959 Kč
34,87 €
319 Kč
11,60 €

wetCAT 116 E
Vestavěná zásuvka
7001120
4 390 Kč
159,64 €

wetCAT 137 E
Vestavěná zásuvka
7001130
5 790 Kč
210,55 €

Nerezová
wetCAT 133 IE
nádoba
Vestavěná zásuvka
7001135
5 890 Kč
214,18 €

Model

-

Obj. číslo
Cena bez DPH

-

wetCAT 137 R
Vestavěná zásuvka
s automatickým spuštěním
7001140
7 190 Kč
261,46 €

Nerezová
wetCAT 133 IR
nádoba
Vestavěná zásuvka
s automatickým spuštěním
7001145
7 290 Kč
265,09 €

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
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16 l
36 mm / 2 m
1 motor / jednostupňový

Plast
400 × 400 × 640 mm
10,4 kg

suché i mokré
1 300 W
3 333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 motor / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
Plast
390 × 390 × 900 mm
12,3 kg

33 l
38 mm / 4 m
1 motor / dvoustupňový

Nerezová ocel
390 × 390 × 900 mm
15 kg

›› Modely R: Automatické spuštění při zapnutí připojeného
elektrického nářadí

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché/mokré sání

Plovák zajišťuje bezpečné
vypnutí při naplnění nádoby.

Vysavače pro suché sání

Filtr „SANI“ s nanotechnologií
zachycuje bakterie, plísně
a mikroparazity.

wetCAT 133 IR

wetCAT 137 R

Odolné nylonové spony pro
zajištění hlavy na nádobě.

Plstěný filtrační vak (5 ks),
třída M
obj. číslo: 7010253

SANI filtr pro wetCAT 133 / 137
obj. číslo: 7013071

Polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010102

Kartáč na koberce, Ø 38 mm,
š. 40 cm
obj. číslo: 7010000

Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051

Volitelné příslušenství
wetCAT 137 / 133
Papírový filtrační pytel (5 ks)
Plstěný filtrační vak pro (5 ks), třída M
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše
Polykarbonový hrubý filtr
Kartáč na koberce, Ø 38 mm, š. 40 cm
Hadice Ø 38 mm / 20 m
Další příslušenoství na straně 26.

Obj. číslo
7010101
7010253
7013071
7013070
7010102
7010000
7013051

Cena bez DPH
289 Kč
10,51 €
789 Kč
28,69 €
669 Kč
24,33 €
1 239 Kč
45,05 €
519 Kč
18,87 €
549 Kč
19,96 €
5 690 Kč
206,91 €

SANI filtr pro wetCAT 133 / 137,
včetně koše
obj. číslo: 7013070

Plastový podvozek a držáky pro
hubice a sací trubici.

Součást dodávky wetCAT 137 / 133:
>> Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice,
>> Hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá
hubice s kartáčem, plochá hubice
>> Redukce Ø 38/36 mm, redukce trubice Ø 38 / 45 mm,
univerzální adaptér
>> SANI filtr
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Příslušenství

Papírový filtrační pytel (5 ks)
obj. číslo: 7010101

Speciální vysavače

Volitelné příslušenství pro wetCAT 137 / 133

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání, se dvěma a třemi motory.
ffUrčeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších

ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému

pevných částic
ffVšechny motory jsou vybaveny ochranou
motoru
ffDvoustupňové motory vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým
plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

zatížení a jakémukoliv přetočení
ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem
zabraňuje uvolnění hadice během čištění
ffErgonomický design hlavy s háky na kabely
ffSací motor je vybavený hlukovým filtrem,
který zajišťuje tichý provoz

Kvalita
Made in
Italy

ffModely se dvěma a třemi motory mají samo-

statné vypínače. Obsluha stroje si může
vybrat, kolik motorů spustí.

›› Masivní ocelový podvozek s madlem
›› Praktický naklápěcí mechanismus
›› Vestavěná zásuvka pro připojení
elektrického nářadí
›› Plastová nebo nerez nádoba

wetCAT 362 ET
wetCAT 262 IET
Nerezová
nádoba

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH
Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení

wetCAT 262 ET
7001260
12 590 Kč
457,82 €

wetCAT 262 IET
7001270
12 790 Kč
465,10 €

Nerez
ff Dva motory
ff Vestavěná zásuvka

3 motory / dvoustupňové

Bypass

74,5 dB(A)

230 V
8,5 m
570 × 700 × 1 140 mm
28 kg

wetCAT 362 IET
7001370
14 290 Kč
519,64 €

3 600 W
10 000 l/min

62 l
38 mm / 4 m

2 motory / dvoustupňové

Plast

wetCAT 362 ET
7001360
13 990 Kč
508,73 €

suché i mokré

2 600 W
6 666 l/min

ff Naklápěcí mechanismus
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Nerezová
nádoba

76 dB(A)
Plast

Nerez
ff Tři motory
ff Vestavěná zásuvka

ff Naklápěcí mechanismus

Polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010106

SANI filtr
obj. číslo: 7013081

Papírový kazetový filtr
obj. číslo: 7010107

Plovák pro bezpečné zastavení
při naplnění nádoby.

Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010108

Filtr „SANI“ s nanotechnologií
zachycuje bakterie, plísně
a mikroparazity.

Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
obj. číslo: 7013052

Volitelné příslušenství
wetCAT 262 / 362
Papírový filtrační pytel (10 ks)
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362, včetně koše
Polykarbonový hrubý filtr
Papírový kazetový filtr
Polykarbonový kazetový filtr
HEPA kazetový filtr
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m
Další příslušenství na straně 26.

Obj. číslo
7010105
7010254
7013081
7013080
7010106
7010107
7010108
7010109
7013052
7013051

Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051

Cena bez DPH
1 789 Kč
65,06 €
1 199 Kč
43,60 €
929 Kč
33,78 €
1 879 Kč
68,33 €
789 Kč
28,69 €
629 Kč
22,87 €
1 099 Kč
39,96 €
1 899 Kč
69,06 €
1 599 Kč
58,15 €
5 690 Kč
206,91 €

Součást dodávky
wetCAT 262 / 362:
>> Sací hadice 4 m
>> Držadlo s regulací vzduchu
>> Sací trubice
>> Hubice na suché podlahy
>> Hubice na mokré podlahy
>> Kulatá hubice s kartáčem
>> Plochá hubice
>> Redukce Ø 38/36 mm
>> Redukce trubice Ø 38 /
45 mm
>> Univerzální adaptér
>> SANI filtr

>> Příslušenství viz strana 26

Naklápěcí mechanismus pro
snadné vyprazdňování nádoby.

Speciální vysavače

HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010109

Vysavače pro suché sání

SANI filtr, včetně koše
obj. číslo: 7013080

Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
obj. číslo: 7010254

Masivní ocelový podvozek.

Odolné nylonové spony pro
zajištění hlavy na nádobě.
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Papírový filtrační pytel (10 ks)
obj. číslo: 7010105

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

dryCAT 137 RSC
7002130

dryCAT 133 IRSC
7002135

dryCAT 133 IRSCA
7002140

1 300 W
3 333 l/min
37 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
223 mbar
5 000 cm2
Plast
390 × 390 × 900 mm
14,3 kg

1 300 W
3 333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
223 mbar
5 000 cm2
Nerezová ocel
430 × 430 × 830 mm
13,8 kg

1 300 W
3 333 l/min
33 l
38 mm / 4 m
1 / dvoustupňový
Bypass
72 dB(A)
230 V
8,5 m
2 300 W
223 mbar
5 000 cm2
Nerezová ocel
430 × 430 × 830 mm
13,5 kg

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

Model
Obj. číslo

dryCAT 262 RSCT
7002260

dryCAT 262 IRSCT
7002270

dryCAT 362 RSCT-3
7002360

dryCAT 362 IRSCT-3
7002370

2 600 W
6 666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
1 300 W
223 mbar
3 627 cm2
Plast
570 × 700 × 1 140 mm
28 kg

2 600 W
6 666 l/min
62 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
1 300 W
223 mbar
3 627 cm2
Nerezová ocel
570 × 700 × 1 140 mm
28 kg

3 000 W
7 933 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / jednostupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
800 W
256 mbar
3 240 cm2
Plast
570 × 700 × 1 140 mm
31,5 kg

3 000 W
7 933 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / jednostupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
800 W
256 mbar
3 240 cm2
Nerezová ocel
570 × 700 × 1 140 mm
31,6 kg

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Speciální vysavače

Technická data
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Max. celkový příkon zásuvky
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče
Antistatický

Vysavače pro suché sání

Technická data
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Max. celkový příkon zásuvky
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče
Antistatický

● je součástí vybavení - není součástí vybavení
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Model
Obj. číslo

Vysavače pro suché/mokré sání

Přehled vysavačů pro suché sání

Vysavače pro suché sání

Vysavače dryCAT pro suché sání s jedním a dvěma motory.
ffPro vysávání prachu a jiných pevných částic
ffDvoustupňové motory jsou vybaveny ochra-

nou motoru. Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
ffModely se dvěma motory mají samostatné
vypínače. Obsluha stroje si může vybrat,
kolik motorů spustí. To umožňuje značnou
úsporu energie.

ffKazetové filtry s velkou filtrační plochou zaru-

čují stálý sací výkon
ffAutomatický i manuální elektromagnetický
oklep
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým
plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

Kvalita
Made in
Italy

ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému

zatížení a přetočení

ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem

zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ffErgonomický design hlavy s háky na kabely
ffSací motor je vybavený filtrem hluku, který

zajišťuje tichý provoz

›› Automatický oklep filtru
›› Vestavěná zásuvka pro připojení
elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí

dryCAT 137 RSC

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH
Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v) v mm
Hmotnost
Vybavení
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dryCAT 262 IRSCT

Nerezová
nádoba

Nerezová
nádoba

dryCAT 137 RSC
7002130
11 890 Kč 432,37 €

dryCAT 133 IRSC
7002135
11 990 Kč 436,00 €

dryCAT 133 IRSCA
7002140
14 590 Kč 530,55 €

37 l

suché
1 300 W / 230 V
3 333 l/min
33 l
1 / dvoustupňový
72 dB(A)

Plast
390 × 390 × 900
14,3 kg

33 l
38 mm / 4 m
Bypass

Nerezová
nádoba
dryCAT 262 RSCT
7002260
18 690 Kč 679,64 €

62 l

dryCAT 262 IRSCT
7002270
18 990 Kč 690,55 €

suché
2 600 W / 230 V
6 666 l/min

62 l

2 / dvoustupňový

74,5 dB(A)
8,5 m
Nerezová ocel
Nerezová ocel
Plast
Nerezová ocel
430 × 430 × 830
570 × 700 × 1 140
13,8 kg
13,5 kg
28 kg
Přípojka pro stlačený
Naklápěcí podvozek
vzduch
Vestavěná zásuvka s automatickým spuštěním
Kazetový filtr s automatickým elektromagnetickým oklepem

Vysavače pro suché sání

›› Přípojky pro stlačený vzduch (vstup i výstup)
umožňují připojení pneunářadí přímo do vysavače.Po spuštění pneunářadí se vysavač automaticky spustí, po jeho vypnutí ještě 10 sekund
vysává, poté se spustí automatický oklep filtru
a dojde k vypnutí vysavače.
Automatický i manuální
elektromagnetický oklep kazetového filtru.

Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
obj. číslo: 7013052

Volitelné příslušenství
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 137 /133
Plstěný filtrační vak (5 ks) pro dryCAT 262
Sada antistatické hadice, trubic a hubic
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m
Další příslušenství na straně 26.

Obj. číslo
7010253
7010254
7010210
7013052
7013051

Odolné nylonové spony pro
zajištění hlavy na nádobě.

Sada antistatické hadice, trubic a hubic
obj. číslo: 7010210

789 Kč
1 199 Kč
3 290 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

Cena bez DPH

28,69 €
43,60 €
119,64 €
58,15 €
206,91 €

Plastový podvozek a držáky pro
hubice a sací trubici (dryCAT
137 / 133).

Součást dodávky
dryCAT 137 / 133 / 262:

Speciální vysavače

Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051

Plstěný filtrační vak (5 ks)
pro dryCAT 262, třída M
obj. číslo: 7010254

>> Sací hadice 4 m
>> Držadlo s regulací vzduchu
>> Sací trubice
>> Hubice na suché podlahy
>> Kulatá hubice s kartáčem
>> Plochá hubice
>> Redukce
>> Kazetový filtr

>> Příslušenství viz strana 26
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Plstěný filtrační vak (5 ks)
pro dryCAT 137 /133, třída M
obj. číslo: 7010253

Vysavače pro suché sání

›› Při použití plstěného vaku
(viz volitelné příslušenství)
odpovídá vysavač normě
pro třídu M.

Vysavače pro suché/mokré sání

dryCAT 133 IRSCA:

Vysavače pro suché sání

Vysavače dryCAT pro suché sání se třemi motory s automatickým čištěním
filtrů. Vhodné pro náročný provoz.
ffPro vysávání prachu a jiných pevných částic
ffJednostupňové motory s ochranou proti pře-

tížení.

ffTři motory s kazetovými filtry. Vysavač pra-

cuje cyklicky se dvěma motory (resp. filtry),
zatímco třetí motor provádí automatické
čištění příslušného filtru.

ffPři provozu se motory pravidelně střídají, což

zajišťuje jejich vyšší životnost a stálý sací
výkon filtru
ffMotory jsou vhodné pro náročné čištění
a zajišťují dlouhou životnost
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým

plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému

zatížení a přetočení

ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem

zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ffErgonomický design hlavy s háky na kabely
ffVysavače jsou vybaveny hlukovým filtrem,

který zajišťuje tichý provoz

›› Masivní ocelový podvozek s madlem
›› Praktický naklápěcí mechanismus
›› Tři kazetové filtry s automatickým
čištěním

dryCAT 362 RSCT-3

dryCAT 362 IRSCT-3

Nerezová
nádoba
Model
Obj. číslo
Cena bez DPH
Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustic. tlaku
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Součást dodávky
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dryCAT 362 RSCT-3
7002360
22 590 Kč
821,46 €

Plast

dryCAT 362 IRSCT-3
7002370
22 890 Kč
832,37 €

suché
3 000 W / 230 V
7 933 l/min
62 l
38 mm / 4 m
3 / jednostupňové
Bypass
76 dB(A)
8,5 m

Nerezová ocel
570 × 700 × 1 140 mm
31,5 kg
Vestavěná zásuvka – automatické spuštění
Automatické čištění filtrů
Naklápěcí podvozek

Tři kazetové filtry se v provozu cyklicky
střídají – vždy dva filtry jsou režimu sání,
zatímco u třetího probíhá automatické čištění.

HEPA12 kazetový filtr
obj. číslo: 7010201

HEPA13 kazetový filtr
obj. číslo: 7010202

Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010203

Válcový polykarbonový
hrubý filtr
obj. číslo: 7010204

Kuželový polykarbonový hrubý filtr
obj. číslo: 7010205

Masivní ocelový podvozek.

Naklápěcí mechanismus pro
snadné vyprazdňování nádoby.

Hadice Ø 38 mm / 4 m,
s přípojkami
obj. číslo: 7013052

Obj. číslo
7010200
7010201
7010202
7010203
7010204
7010205
7013002
7013052
7013051

Cena bez DPH
709 Kč
549 Kč
579 Kč
969 Kč
409 Kč
359 Kč
479 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

25,78 €
19,96 €
21,05 €
35,24 €
14,87 €
13,05 €
17,42 €
58,15 €
206,91 €

Čistění pomocí tří filtrů: Přívod
vzduchu je proveden tak, aby
umožňoval cyklonový efekt
(předfiltrace nečistot).

Součást dodávky
dryCAT 362:

Speciální vysavače

Volitelné příslušenství
dryCAT 362
HEPA kazetový filtr
HEPA12 kazetový filtr
HEPA13 kazetový filtr
Polykarbonový kazetový filtr
Válcový polykarbonový hrubý filtr
Kuželový polykarbonový hrubý filtr
Univerzální adaptér Ø36/32/26 mm pro wetCAT/dryCAT
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m
Další příslušenství na straně 26.

Hadice Ø 38 mm / 20 m
obj. číslo: 7013051

>> Sací hadice 4 m
>> Sací trubice (ocelová)
>> Hubice na suché podlahy
>> Kulatá hubice s kartáčem
>> Plochá hubice
>> Redukce
>> Tři kazetové filtry

>> Příslušenství viz strana 26
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Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm
obj. číslo: 7013002

Vysavače pro suché sání

HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010200

Vysavače pro suché/mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Vysavače pro suché sání
Speciální vysavač s nádrží na čisticí
prostředek
Speciální vysavač s vestavěným vodním
čerpadlem
Speciální vysavač s olejovým filtrem

Přehled speciálních vysavačů
flexCAT 16 H

suché
1 300 W
3 500 l/min
12,5 l
36 mm / 2 m
1 / jednostupňový
Průtok
57 dB(A)
230 V
8,5 m
287 mbar
2 300 cm2
Plast
400 × 400 × 510 mm
9 kg

suché
1 200 W
1 800 l/min
6l
35 mm / 1 m
1 / jednostupňový
Průtok
72,6 dB(A)
230 V
4,5 m
194 mbar
Plast
290 × 240 × 430 mm
4 kg

●
●
●
●
-

●
●
●
●
-

flexCAT 262 IEPD
7003270

flexCAT 290 EPT
7003290

flexCAT 390 EOT
7003390

suché i mokré
2 400 W
7 000 l/min
62 l
40 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
25 l
0,8 l/min
247 mbar
3 627 cm2
Nerezová ocel
580 × 740 × 930 mm
31,9 kg

suché i mokré
2 400 W
7 000 l/min
90 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
1 300 W
180 l/min
Ø 30 mm
247 mbar
Polyethylen
570 × 700 × 1 140 mm
33 kg

suché i mokré
3 500 W
10 750 l/min
90 l
38 mm / 4 m
3 / dvoustupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
1 000 W
250 mbar
3 000 cm2
Polyethylen
570 × 700 × 1 140 mm
38,8 kg

●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●
●

● je součástí vybavení / - není součástí vybavení

Vysavače pro suché sání

Vysavače pro suché/mokré sání

7003110

Speciální vysavače

Model
Obj. číslo
Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Max. celkový příkon zásuvky
Objem nádrže na čisticí prostředek
Výkon čerpadla čisticího prostředku
Výkon vodního čerpadla
Průměr přípojky hadice na vodu
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče
Antistatický

flexCAT 112 Q
7003120
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Model
Obj. číslo
Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Podtlak
Filtrační plocha
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení
Ochrana motoru
Podvozek
Naklápěcí mechanismus
Kazetový filtr
Vysavač třídy M
Automatické čistění filtru
Vodní čerpadlo
Čerpadlo čisticího prostředku
Zásuvka
Automatické spuštění
Přípojka pro stlačený vzduch
Hadice a sada hubic
Držák kabelu
Držák hadice a hubic
Přípojka pro elektrický čistící kartáč
Antistatický

Speciální vysavače

flexCAT 112 Q – velmi tichý a výkonný vysavač, ideální
pro domácnost, kancelář a restaurační provozy.
ffTento vysavač se hodí pro použití, které vyža-

duje vysokou účinnost a velmi tichý chod
ffDíky kompaktním rozměrům jej lze snadno
uschovat
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým
plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému

zatížení a přetočení

Kvalita
Made in
Italy

ffOdolné nylonové spony pro zajištění hlavy

na nádobě

ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem

zabraňuje uvolnění hadice během čištění

Papírový filtr pro
flexCAT 112 Q (5 ks)
obj. číslo: 7010300

Tichá pogumovaná kolečka.

›› Vysoká efektivita a velmi tichý chod
›› Kompaktní rozměry
›› Kazetové filtry s extrémně velkou filtrační
plochou zaručují stálý sací výkon
Filtrační pytel na prach
obj. číslo: 7010304

Držáky pro hubice a sací trubici.

HEPA kazetový filtr
obj. číslo: 7010303

57 dB

Teleskopická sací
trubice
obj. číslo: 7010301

Volitelné příslušenství
Papírový filtr pro flexCAT 112 Q (5 ks)
Teleskopická sací trubice
Polykarbonový kazetový filtr
HEPA kazetový filtr
Filtrační pytel na prach
Další příslušenství na straně 27.
Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

flexCAT 112 Q
7003120
4 090 Kč
148,73 €

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
Vybavení

suché
1 300 W
3 500 l/min
12,5 l
36 mm / 2 m
1 / jednostupňový
Průtokové
57 dB(A)
230 V
8,5 m
Plast
400 × 400 × 510 mm
9 kg
Kazetový filtr
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Obj. číslo
7010300
7010301
7010302
7010303
7010304

Polykarbonový
kazetový filtr
obj. číslo: 7010302

Cena bez DPH
229 Kč
8,33 €
709 Kč
25,78 €
549 Kč
19,96 €
549 Kč
19,96 €
469 Kč
17,05 €

Součást dodávky:
>> Sací hadice 2 m
>> Držadlo s regulací vzduchu
>> Sací trubice
>> Hubice na podlahy
s kartáčem
>> Hubice na suché podlahy
>> Polštářová hubice
>> Kulatá hubice s kartáčem
>> Úzká plochá hubice
>> Univerzální adaptér
>> Kazetový filtr

>> Příslušenství viz strana 27

Speciální vysavače

flexCAT 16 H – lehký, přenosný vysavač.
ffKazetový filtr s velkou filtrační plochou a sys-

Vysavače pro suché/mokré sání

suché sání
ffLze jej přenášet během provozu pomocí
popruhu přes rameno
ffVhodný pro vysávání úzkých a těžko přístupných míst

tém čištění filtru „Easy Push“ zaručuje stálý
sací výkon
ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému
zatížení a přetočení
ffDržáky pro hadici a hubice

›› Velmi skladný a kompaktní
›› Popruh přes rameno pro snadné přenášení
›› Kazetové filtry se systémem čištění filtrů
„Easy Push“

„Easy Push“ čistění filtrů

Vysavače pro suché sání

ffVelmi skladný a kompaktní vysavač pro

Filtr flexCAT 16 H
obj. číslo: 7010250

Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami
obj. číslo: 7013022

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

flexCAT 16 H
7003110
2 190 Kč

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

suché
1 200 W
1 800 l/min
6l
32 mm / 1 m
1 / jednostupňový
Průtokové
72,6 dB(A)
230 V
4,5 m
Plast
290 × 240 × 430 mm
4 kg

79,64 €

Obj. číslo
Cena bez DPH
7010250 409 Kč
14,87 €
7010251 319 Kč
11,60 €
7013022 479 Kč
17,42 €

Součást dodávky:
>> Sací hadice 1 m
>> Držadlo s regulací vzduchu
>> Kulatá hubice s kartáčem
>> Plochá hubice s násuvným
kartáčem
>> Popruh přes rameno
>> Kazetový filtr

>> Příslušenství viz strana 27
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Volitelné příslušenství
Filtr pro flexCAT 16 H
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami
Další příslušenství na straně 27.

Speciální vysavače

Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
obj. číslo: 7010251

Speciální vysavače

flexCAT 262 IEPD – speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek
a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.
ffVhodný např. pro čištění sedaček aut apod.
ffPolštářová hubice s dávkovací pákou čisticí-

ho prostředku
ffNádrž na čisticí prostředek z polyethylenu
a nádrž na špinavou vodu z nerezové oceli
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým
plastem. Trubice je velmi lehká a pevná.

ffDvoustupňové motory s ochranou motoru.

Jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému
zatížení a přetočení
ffPlovák pro bezpečné zastavení při naplnění
nádoby
ffFiltr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísně a mikroparazity.

Kvalita
Made in
Italy

ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem

zabraňuje uvolnění hadice během čištění

ffSací motor je vybavený filtrem hluku, který

zajišťuje tichý provoz

ffDva motory se samostatnými vypínači –

značná úspora energie.

›› Nádrž na čisticí prostředek
›› Elektromagnetické čerpadlo čisticího prostředku
›› Robustní plastový podvozek s madlem
›› Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického
čisticího kartáče

Polštářová hubice s dávkovací
pákou čisticího prostředku.

Vypouštěcí hadice pro snadné
vyprázdnění nádrže.

Kartáč na koberce, š. 40 cm
obj. číslo: 7010000

Odolné nylonové spony pro
zajištění hlavy na nádobě.

Přípojka pro elektrické
čisticí kartáče.
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Poháněný kartáč na koberce
obj. číslo: 7010320

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

flexCAT 262 IEPD
7003270
19 990 Kč
726,92 €

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina ak. tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

suché i mokré
2 400 W
Nerezová
7 000 l/min
nádoba
62 l
40 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
Nerezová ocel
580 × 740 × 930 mm
31,9 kg

Volitelné příslušenství Obj. číslo
Cena bez DPH
flexCAT 262 IEPD
Kartáč na koberce
7010000 549 Kč
19,96 €
Poháněný kartáč na
7010320 5 990 Kč 217,82 €
koberce
Další příslušenství na straně 27.

Součást dodávky:
>> Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací
trubice, hubice na mokré podlahy, plochá hubice,
polštářová hubice se speciální hadicí 2 m, SANI filtr
>> Příslušenství viz strana 27

Speciální vysavače

nější čištění a zajišťuje dlouhou životnost
ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je
odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffDvoudílná sací trubice z hliníku potaženým
plastem. Trubice je velmi lehká a pevná

ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému

zatížení a přetočení
ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem
zabraňuje uvolnění hadice během čištění
ffErgonomický design hlavy s háky na kabely
ffPlovák pro bezpečné zastavení při naplnění
nádoby

ffSací motor je vybavený filtrem hluku, který

zajišťuje tichý provoz

ffDva motory se samostatnými vypínači.

Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů
spustí = značná úspora energie

›› Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržité vysávání
velkého množství tekutin.
›› Masivní ocelový podvozek s madlem
›› Naklápěcí mechanismus
›› Dva motory se samostatnými vypínači
›› Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí

Masivní ocelový podvozek
a naklápěcí mechanismus pro
snadné vyprazdňování nádoby.

Vysavače pro suché/mokré sání

ffMotor vybaven ochranou proti přetížení
ffDvoustupňový motor je vhodný pro nejnároč-

Kvalita
Made in
Italy

Vysavače pro suché sání

flexCAT 290 EPT – speciální vysavač s vestavěným vodním
čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.

Speciální vysavače

Přípojka hadice (Ø 30 mm) pro
vodní čerpadlo.

Vestavěné vodní čerpadlo.
flexCAT 290 EPT
7003290
24 690 Kč
897,83 €

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

suché i mokré
2 400 W
7 000 l/min
90 l
38 mm / 4 m
2 / dvoustupňové
Bypass
74,5 dB(A)
230 V
8,5 m
Polyethylen
570 × 700 × 1 140 mm
33 kg

Součást dodávky:
>> Sací hadice 4 m
>> Držadlo s regulací vzduchu
>> Sací trubice
>> Hubice na mokré podlahy
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Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

Kvalita
Made in
Italy

Speciální vysavače

flexCAT 390 EOT – speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání
chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.
ffUrčen pro vysávání kapalin, třísek a dalších

pevných částic, např. pro vysávání chladicích
kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových
třísek
ffMezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
ffMotory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění
a zajišťují dlouhou životnost

ffSpeciální těsnění mezi hlavou a nádobou je

odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
ffPružná sací hadice je odolná proti vysokému
zatížení a přetočení
ffPřípojka hadice s blokovacím mechanismem
zabraňuje uvolnění hadice během čištění
ffErgonomický design hlavy s háky na kabely

ffPlovák pro bezpečné zastavení při naplnění

nádoby

ffSací motor je vybavený filtrem hluku, který

zajišťuje tichý provoz

ffTři motory se samostatnými vypínači – znač-

ná úspora energie

›› S olejovým filtrem pro kovové třísky
a olejové emulze, např. pro vysávání
chladicích kapalin, kapalin s obsahem
oleje a kovových třísek
›› Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
›› Naklápěcí mechanismus

Masivní ocelový podvozek
s madlem.

Naklápěcí mechanismus pro
snadné vyprazdňování nádoby.

Odolné nylonové spony pro
zajištění hlavy na nádobě.

Model
Obj. číslo
Cena bez DPH

flexCAT 390 EOT
7003390
24 990 Kč
908,74 €

Technická data
Typ sání
Max. výkon
Množství vzduchu
Objem nádoby
Průměr / délka hadice
Počet motorů / stupňů
Chlazení motoru
Hladina akustického tlaku
Elektrické připojení
Délka kabelu
Materiál nádoby
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost

suché i mokré
3 500 W
10 750 l/min
90 l
38 mm / 4 m
3 / dvoustupňové
Bypass
76 dB(A)
230 V
8,5 m
Polyethylen
570 × 700 × 1 140 mm
38,8 kg
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Součást dodávky:
>> Sací hadice 4 m
>> Plovák s filtrem
>> Olejový filtr s víkem
>> Pochromovaná ocelová
sací trubice
>> Hubice na mokré podlahy
>> Pochromovaná ocelová
plochá hubice
>> Speciální sací hadice
odolná proti oleji 3 m

Příslušenství

Pochromovaná sací trubice
obj. číslo: 7010312

Volitelné příslušenství
flexCAT 390 EOT
Hadice odolná proti oleji se sadou hubic
Hadice odolná proti oleji
Pochromovaná sací trubice
Hubice na mokré podlahy, rovný výstup
Polykarbonový kazetový filtr
Pochromovaná plochá hubice

Hubice na mokré podlahy,
rovný výstup
obj. číslo: 7010313

Obj. číslo
7010310
7010311
7010312
7010313
7010314
7010315

Hadice odolná proti oleji
obj. číslo: 7010311

Cena bez DPH
8 490 Kč
308,73 €
7 290 Kč
265,09 €
519 Kč
18,87 €
409 Kč
14,87 €
1 099 Kč
39,96 €
4 390 Kč
159,64 €

Hadice odolná proti oleji se sadou hubic
obj. číslo: 7010310

Pochromovaná plochá hubice
obj. číslo: 7010315

Vysavače pro suché sání

Polykarbonový kazetový filtr
obj. číslo: 7010314

Vysavače pro suché/mokré sání

Volitelné příslušenství pro flexCAT 390 EOT

Plstěný filtrační vak pro třídu prachu M
Filtrační vak ze čtyřvrstvého plstěného materiálu, který je odolný proti roztržení
a je vhodný i pro jemný prach. Při použití tohoto vaku splňuje vysavač požadavky
pro třídu M (max. propustnost 0,1 %).
Plstěný materiál nabízí několik výhod oproti papírovým filtračním sáčkům. Umožňuje vysátí dvojnásobného
až trojnásobného množství prachu, neboť nedochází k tak rychlému ucpání jemným prachem.
ffVýznamně delší sací intervaly
ffMenší množství odpadu
ffMéně spotřebovaných filtračních vaků

Filtrace třídy M:
>> Filtr zadrží 99,9 % nečistot
>> Max. propustnost: 0,1 %
>> Určeno pro:
• Nebezpečné prachy s OEL
hodnotami > 0,1 mg/m3
(kromě rakovinotvorných)
• P rach ze dřeva

Objem

Balení

Obj. číslo

flexCAT 16 H

2l

5 ks

7010251

319 Kč

11,60 €

wetCAT 116 E
wetCAT 137
wetCAT 133

3l

5 ks

7010252

439 Kč

15,96 €

5l

5 ks
7010253

789 Kč

28,69 €

7010254

1 199 Kč

43,60 €

dryCAT 137
dryCAT 133

5l

5 ks

wetCAT 262
wetCAT 362

30 l

5 ks

Cena bez DPH
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Určeno pro vysavač

Speciální vysavače

ffVak je odolný vůči vlhkosti (nedochází k rozpadu struktury)
ffVelmi odolný proti roztržení
ffVhodný i pro vysávání prachu s obsahem sazí

Příslušenství

Spotřební materiál

wetCAT

Řada Název
Balení
wetCAT 116 E
Papírový filtrační pytel (10 ks)
10 ks
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
5 ks
SANI filtr pro wetCAT 116 E
SANI filtr pro wetCAT 116 E, včetně koše
Hadice Ø 36 mm, 1,8 m s přípojkou na nádobu

wetCAT 137 / 133
Papírový filtrační pytel (5 ks)
Plstěný filtrační vak pro (5 ks), třída M
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137
SANI filtr pro wetCAT 133 / 137, včetně koše
Polykarbonový hrubý filtr
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m
Redukce Ø 38/36 mm
Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm

wetCAT 262 / 362
Papírový filtrační pytel (10 ks)
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362
SANI filtr pro wetCAT 262 / 362, včetně koše
Polykarbonový hrubý filtr
Papírový kazetový filtr
Polykarbonový kazetový filtr
HEPA kazetový filtr
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m

dryCAT

dryCAT 137 /133
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
Sada antistatické hadice a hubice
Hadice Ø 38 mm / délka 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / délka 20 m

dryCAT 262
Plstěný filtrační vak (5 ks), třída M
Sada antistatické hadice a hubice
Hadice Ø 38 mm / délka 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / délka 20 m

dryCAT 362
HEPA kazetový filtr
HEPA12 kazetový filtr
HEPA13 kazetový filtr
Polykarbonový kazetový filtr
Válcovitý polykarbonový hrubý filtr
Kuželovitý polykarbonový hrubý filtr
Hadice Ø 38 mm / 4 m, s přípojkami
Hadice Ø 38 mm / 20 m
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Obj. číslo

Cena bez DPH

7010100
7010252
7013011
7013010
7013106

709 Kč
439 Kč
479 Kč
959 Kč
319 Kč

25,78 €
15,96 €
17,42 €
34,87 €
11,60 €

5 ks
5 ks

7010101
7010253
7013071
7013070
7010102
7013052
7013051
7013047
7013002

289 Kč
789 Kč
669 Kč
1 239 Kč
519 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč
129 Kč
479 Kč

10,51 €
28,69 €
24,33 €
45,05 €
18,87 €
58,15 €
206,91 €
4,69 €
17,42 €

10 ks
5 ks

7010105
7010254
7013081
7013080
7010106
7010107
7010108
7010109
7013052
7013051

1 789 Kč
1 199 Kč
929 Kč
1 879 Kč
789 Kč
629 Kč
1 099 Kč
1 899 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

65,06 €
43,60 €
33,78 €
68,33 €
28,69 €
22,87 €
39,96 €
69,06 €
58,15 €
206,91 €

5 ks

7010253
7010210
7013052
7013051

789 Kč
3 290 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

28,69 €
119,64 €
58,15 €
206,91 €

5 ks

7010254
7010210
7013052
7013051

1 199 Kč
3 290 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

43,60 €
119,64 €
58,15 €
206,91 €

7010200
7010201
7010202
7010203
7010204
7010205
7013052
7013051

709 Kč
549 Kč
579 Kč
969 Kč
409 Kč
359 Kč
1 599 Kč
5 690 Kč

25,78 €
19,96 €
21,05 €
35,24 €
14,87 €
13,05 €
58,15 €
206,91 €

Příslušenství

flexCAT

Řada Název
flexCAT 16 H
Filtr pro flexCAT 16 H
Plstěný filtrační vak pro flexCAT 16 H (5 ks)

Balení

Obj. číslo

5 ks

7010250
7010251

409 Kč
319 Kč

14,87 €
11,60 €

7010300
7010301
7010302
7010303
7010304

229 Kč
709 Kč
549 Kč
549 Kč
469 Kč

8,33 €
25,78 €
19,96 €
19,96 €
17,05 €

flexCAT 262 IEPD
Kartáč na koberce
Poháněný kartáč na koberce

7010000
7010320

549 Kč
5 990 Kč

19,96 €
217,82 €

flexCAT 390 EOT
Hadice odolná proti oleji se sadou hubic
Hadice odolná proti oleji
Pochromovaná sací trubice
Kartáč na mokré podlahy
Polykarbonový kazetový filtr
Pochromovaná plochá hubice

7010310
7010311
7010312
7010313
7010314
7010315

8 490 Kč
7 290 Kč
519 Kč
409 Kč
1 099 Kč
4 390 Kč

308,73 €
265,09 €
18,87 €
14,87 €
39,96 €
159,64 €

flexCAT 112 Q
Papírový filtr pro flexCAT 112 Q (5 ks)
Teleskopická sací trubice
Polykarbonový kazetový filtr
HEPA kazetový filtr
Filtrační pytel na prach

5 ks

Cena bez DPH

Volitelné příslušenství Ø 32 mm – pro flexCAT 16 H

Hadice Ø 32 mm, 20 m
Obj. číslo
7013021
Cena bez DPH 3 790 Kč 137,82 €

Hadice Ø 32 mm, 2 m s přípojkami
Obj. číslo
7013022
Cena bez DPH 479 Kč
17,42 €

Rukojeť s regulací odpadního vzduchu, Ø 32 mm
Obj. číslo
7013105
Cena bez DPH 219 Kč
7,96 €

Hadice s přípojkou a rukojetí,
Ø 32 mm
Obj. číslo
7013121
Cena bez DPH
929 Kč
33,78 €

Pás přes rameno, 115 – 215 cm
Obj. číslo
7013122
Cena bez DPH
409 Kč
14,87 €

Filtr
Obj. číslo
Cena bez DPH

Plochá hubice s násuvným kartáčem, Ø 32 mm
Obj. číslo
7013120
Cena bez DPH 289 Kč 10,51 €

7010250
409 Kč
14,87 €
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Volitelné příslušenství Ø 36 mm – pro wetCAT 116 E a flexCAT 112 Q

2,33 €

Hubice na podlahu – sada (násada
s kartáčem, gumovým lemem a na
koberce), Ø 36 mm, š. 28 cm
Obj. číslo
7013012
Cena bez DPH 509 Kč
18,51 €

Násada na koberce pro hubici na
podlahu, š. 28 cm
Obj. číslo
7013013
Cena bez DPH 64 Kč
2,33 €

Násada s kartáčem pro hubici na
podlahu, š. 28 cm
Obj. číslo
7013014
Cena bez DPH 189 Kč
6,87 €

Násada s gumovým lemem pro
hubici na podlahu, š. 28 cm
Obj. číslo
7013015
Cena bez DPH 189 Kč
6,87 €

Hubice s výklopným kartáčem,
Ø 36 mm, š. 26 cm
Obj. číslo
7013016
Cena bez DPH 639 Kč
23,24 €

Sací trubice Ø 36 mm, hliník/plast,
50 cm pro wetCAT 116 E
Obj. číslo
7013017
Cena bez DPH 319 Kč
11,60 €

Kulatý kartáč, Ø 36 mm, sací
Ø 65 mm
Obj. číslo
7013018
Cena bez DPH 159 Kč
5,78 €

Rukojeť s regulací odpadního vzduchu pro hadici Ø 36 mm
Obj. číslo
7013019
Cena bez DPH 209 Kč
7,60 €

Přípojka na nádobu pro hadici
Ø 36 mm
Obj. číslo
7013020
Cena bez DPH 189 Kč
6,87 €

Polštářová hubice, Ø 36 mm,
š. 14 cm, šedá
Obj. číslo
7013102
Cena bez DPH 96 Kč
3,49 €

Plochá hubice Ø 36 mm, šedá
Obj. číslo
7013103
Cena bez DPH 64 Kč
2,33 €

Kulatý kartáč, Ø 36 mm, sací
Ø 65 mm, šedý
Obj. číslo
7013104
Cena bez DPH 159 Kč
5,78 €

Teleskopická sací trubice pro
flexCAT 112 Q
Obj. číslo
7010301
Cena bez DPH 709 Kč
25,78 €

Hadice Ø 36 mm, 1,8 m s přípojkou
pro wetCAT 116 E
Obj. číslo
7013106
Cena bez DPH 319 Kč
11,60 €

Redukce hadice/hadice
Ø 36/55 mm, šedá
Obj. číslo
7013107
Cena bez DPH 96 Kč

Držák příslušenství
Obj. číslo
7013108
Cena bez DPH 64 Kč

Polštářová hubice, Ø 36 mm,
š. 14 cm
Obj. číslo
7013000
Cena bez DPH 96 Kč
3,49 €

Plochá hubice Ø 36 mm
Obj. číslo
7013001
Cena bez DPH 64 Kč
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3,49 €

2,33 €

Příslušenství

Volitelné příslušenství Ø 38 mm – pro wetCAT a dryCAT

Kartáč na koberce, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm
Obj. číslo
7010000
Cena bez DPH 549 Kč
19,96 €

Hubice na mokré podlahy, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm
Obj. číslo
7013040
Cena bez DPH 669 Kč
24,33 €

Hubice na suché podlahy, koleno,
Ø 38 mm, š. 40 cm
Obj. číslo
7013041
Cena bez DPH 669 Kč
24,33 €

Koleno náhradní Ø 38 mm, pro
hubici š. 40 cm
Obj. číslo
7013042
Cena bez DPH 48 Kč
1,75 €

Sací trubice hliník/plast, Ø 38 mm,
50 cm
Obj. číslo
7013045
Cena bez DPH 349 Kč
12,69 €

Přípojka na nádobu pro hadici
Ø 38 mm
Obj. číslo
7013050
Cena bez DPH 129 Kč
4,69 €

Hadice Ø 38 mm, 20 m
Obj. číslo
7013051
Cena bez DPH 5 690 Kč 206,91 €

Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami
Obj. číslo
7013052
Cena bez DPH 1 599 Kč 58,15 €

Hubice s výklopným kartáčem,
Ø 38 mm, š. 26 cm
Obj. číslo
7013100
Cena bez DPH 639 Kč
23,24 €

Sací trubice Ø 38 mm hliník/plast
50 cm, šedá
Obj. číslo
7013101
Cena bez DPH 349 Kč
12,69 €

Univerzální adaptér Ø36/32/26 mm
pro wetCAT/dryCAT
Obj. číslo
7013002
Cena bez DPH 479 Kč
17,42 €

Redukce trubice
Ø 38 / 45 mm
Obj. číslo
7013046
Cena bez DPH 109 Kč
3,96 €

Redukce Ø 38/36 mm
Obj. číslo
7013047
Cena bez DPH 129 Kč

Kulatý kartáč, Ø 45 mm, sací
Ø 70 mm
Obj. číslo
7013043
Cena bez DPH 159 Kč
5,78 €

Plochá hubice Ø 45 mm
Obj. číslo
7013044
Cena bez DPH 159 Kč

Rukojeť s regulací odpadního vzduchu pro trubici Ø 45 mm
Obj. číslo
7013048
Cena bez DPH 219 Kč
7,96 €

4,69 €

5,78 €

Redukce hadice/hubice,
Ø 38 / 45 mm
Obj. číslo
7013049
Cena bez DPH 189 Kč
6,87 €
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Další sortiment První hanácké BOW

Stolní vrtačky určené pro široké použití od
hobby až po dílnu, údržbu a servis.

Mimořádně stabilní vrtačko-frézky pro velmi
přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene
a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

Univerzální vrtačko-frézky v masivním provedení
pro profesionální použití s frekvenčním měničem a digitálním odměřování všech os (X, Y, Z).

Kompaktní, víceúčelové soustruhy s plynulou regulací otáček vřetene, zobrazení otáček
pomocí digitálního ukazatele.

Profesionální pásové pily na řezání kovu.

Plně vybavené soustruhy s uzavřenou posuvovou skříní, pro přepínání posuvu a stoupání.
Také s digitálním odměřováním.
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Masivní a spolehlivé vrtačky s řazením
převodů pomocí převodové skříně
s ozubenými koly.

Manuální okružní pily pro ocel, železo, lehké
kovy, plný materiál i profily.

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným
vertikálním posuvem.

Ruční i elektrické ohýbačky pro ohýbání plochých, čtyřhranných, kruhových průřezů a trubek
z různých materiálů. Vyznačují se přesností ohybů a jednoduchou obsluhou.

Kvalitní brusky na kov pro použití
v průmyslové výrobě.

Zakružovačky profilů s proměnlivou roztečí kladek – vynikající univerzálnost a široké možnosti
použití.

1
Pístové a šroubové kompresory Aircraft najdou
uplatnění v domácích dílnách ale i u profesionálů a zvlášť náročných provozech.

Brusky vrtáků – mimořádně rychlé, velmi jednoduché a přesné broušení. Ekonomické a efektivní řešení pro všechny nástrojárny a strojírenské
provozy.

2

3

THERMDRILL – technologie tepelného tváření
otvorů a závitů pro vytvoření velmi stabilního
šroubového spoje.

31

Výhradní distributor OPTIMUM, Aircraft®,
Metallkraft®, Holzkraft®, Holzstar®, Unicraft®
a Cleancraft® v České republice a na Slovensku.

První hanácká BOW, spol. s r. o.
Příčná 84/1, 77900 Olomouc
telefon +420 585 378 012
fax +420 585 378 013
e-mail: bow@bow.cz
IČ: 47670631, DIČ: CZ47670631

K nám to nemáte nikde daleko.
Kontakty na nejbližšího prodejce naleznete na www.bow.cz nebo na www.bow.sk.

0800 004 203
www.bow.sk

800 100 709
www.bow.cz

ffVydáním tohoto katalogu se stávají všechny dosavadní

(předchozí) katalogy a další tiskoviny neplatné.
ffCeny uvedené v katalogu jsou nezávazné a mohou být
kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, bez
manipulace a transportu.
ffProdej je zajištěn pomocí sítě specializovaných prodejců
ffPlatí pouze ceny v potvrzené objednávce, případně ceny
s námi dohodnuté.

ffNeručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby.
ffZobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze infor-

mativního charakteru.

ffStroje mohou být z důvodu transportu dodány v rozlože-

ném stavu, ve více částech.

ffCeny pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou určová-

ny na základě aktuálního kurzu CZK/EUR a jsou uvedeny
na webových stránkách www.bow.sk.

Váš prodejce

Váš svět strojů...

www.bow.cz

