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Munka közben vállszíjjal hordható

flexCAT 16 H - Vállra vehető speciális porszívó

 f nagyon könnyű és kompakt száraz típusú porszívó
 f porszívás közben a vállszíjjal hordozható, hátra is felhelyezhető  
 f kifejezetten szűk helyek tisztítására is ideális (pl. buszok, vonatok, repülők)
 f a létrával hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatók vele
 f rugalmas és hajlékony szívócső ellenáll a nagy terheléseknek és tekeredésnek
 f párnázott, összehajtható szíj, tartozéktartóval, be- és kikapcsoló gombbal
 fmotor túlmelegedés elleni védelem 
 f a szívócső 360 fokban forgatható

 f tartós alkatrészek
 f ergonomikus és praktikus kialakítás
 f kábel és tartozék tartó a készüléken
 f kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tárolható
 f sokféle kiegészítővel szállítva

Modell flexCAT 104
Cikkszám 7003115
Listaár 66.537,-
Akciós ár (Bruttó) 60.890,-
Műszaki adatok
Típus száraz
Max. teljesítmény 700 W ( 230 V ~50 Hz)
Légszállítás 2000 liter / perc
Tartály mérete / anyaga 4 liter / műanyag
Szívócső átmérő / hosszúság 35 mm / 1.5 m
Kábelhosszúság 12.5 m
Szívóerő / Zajszint 200 mbar / 76 dB(A)
Méretek (h x sz x m) / Tömeg 251 x 226 x 571 mm / 5.8 kg

Modell flexCAT 104
Cikkszám 7003105
Listaár 33.076,-
Akciós ár (Bruttó) 30.290,-
Műszaki adatok
Típus száraz
Max. teljesítmény 700 W ( 230 V ~50 Hz)
Légszállítás 1584 liter / perc
Tartály mérete 10 liter
Tartály anyaga műanyag
Szívócső átmérő / hosszúság 32 mm / 1.5 m
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 154 mbar
Zajszint 76 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 333 x 327 x 320 mm
Tömeg 4.6 kg

Munka közben vállszíjjal hordható  

flexCAT 104 - Hátra vehető speciális porszívó

flexCAT 110 - „A“ energiahatékonyságú, kompakt porszívó

Modell FLEXCAT 16 H
Cikkszám 7003110
Listaár 34.276,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 31.390,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 1200 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 1.800 liter / perc
Tartály kapacitás / anyag 6 l / műanyag
Szívócső átmérő / hosszúság 35 mm / 1 m
Kábelhosszúság 4.5 m
Szívóerő / Zajszint 194 mBar / 72.6 dB(A)
Méretek (h x sz x m) / Tömeg 290 x 240 x 430 mm / 4 kg

 f nagyon könnyű és kompakt száraz típusú porszívó
 f porszívás közben vállszíjjal hordozható  
 f kifejezetten szűk helyek tisztítására is ideális (pl. buszok, vonatok, színházak)
 f kialakításának köszönhetően a csak létrával hozzáférhető helyek is könnyedén 
tisztíthatók vele (levelek felszívása ereszcsatornából, pókháló a mennyezetről)
 f rugalmas és hajlékony szívócső ellenáll a nagy terheléseknek, tekeredésnek 
 f tartóhelyek a tömlőnek és a csövének
 f a nagy szűrőfelületű patronszűrő és az „Easy Push“  
szűrőtisztító állandó szívóteljesítményt garantál

Listaár: 34.276,-

Cikkszám: 7003110
31.390,-

Tartozékok:
 f szívócső (1 m)
 f kerek tisztítófej

 f lapos tisztítófej
 f patronszűrő
 f vállszíj

Listaár: 66.537,-

Cikkszám: 7003115
60.890,-

Listaár: 33.076,-

Cikkszám: 7003105
30.290,-

Tartozékok:
 f szívócső (1.5 m)
 f kerek tisztítófej
 f lapos tisztítófej
 f padló tisztítófej

 fműanyag 
szívócső

 f papír porzsák
 f szűrő

Tartozékok:
 f szűrő
 f szívócső (1.5 m) 
 f 3 x alumínium 
szívócső 
(330 mm)

 f padló tisztítófej 
kefével

 f lapos tisztítófej 
kefével

bomba ár!



TISZTÍTÁSTECHNIKA

A kiadványban szereplő árak bruttó végfelhasználói árak, a házhozszállítás díját NEM tartalmazzák! 3

Akciós kiadvány 
2021 nyár

flexCAT 111 Q
Rendkívül halk, hatékony porszívó

 f hosszú élettartamú, nagy teherbírású alkatrészek
 f automatkus kábeltekercselés
 f rendkívül halk gumikerekek
 f rugalmas kapcsok a tartály tetejének a rögzítéséhez
 f ergonomikus és praktikus tervezés
 f kényelmesen szállítható nagy fogantyúja és könnyű súlya miatt
 f kis helyen, könnyen tárolható

Listaár: 58.192,-

Cikkszám: 7003125
53.290,-

Listaár: 89.971,-

Cikkszám: 7003140
82.390,-

Modell flexCAT 111 Q
Cikkszám 7003125
Listaár 58.192,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 53.290,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa száraz
Teljesítmény 800 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 1950 liter/perc
Tartály kapacitás 11 l
Tartály anyaga műanyag
Szívócső átmérője 35 mm
Szívócső hossza 2 m
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 187 mBar
Zajszint 64 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 377 x 392 x 418 mm
Tömeg 7.8 kg

Tartozékok:
 f szívócső (2 m)
 f rés tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f 2 x szívócső

 f redukciós adapter
 f padló tisztítófej kefével
 f porzsák
 f szűrő

Modell FlexCAT 112 Q FLEXCAT 116 Q

Cikkszám 7003135 7003140
Listaár 58.586,- 89.971,-
Akciós ár (Bruttó) 53.690,- 82.390,-

Műszaki adatok
Típus száraz száraz
Max. teljesítmény 840 W (230 V ~50 Hz) 770 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 2.633 liter / perc 3.050 liter / perc
Tartály kapacitása / anyaga 12 liter / műanyag 16 liter / műanyag
Szívócső átmérő / hossz 36 mm / 2 m 36 mm / 2 m
Kábelhosszúság 8.5 m 10 m
Szívóerő / Zajszint 210 mbar / 63 dB(A) 230 mbar / 62 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 400 x 400 x 330 mm 400 x 400 x 330 mm
Tömeg 5.8 kg 5.8 kg

flexCAT 112 Q / 116 Q
Kompakt, rendkívül halk üzemelésű porszívók

 f több fokozatú, hatékony szűrő
 f egyszerű tárolás, a kis méret és helyigénynek köszönhetően
 f flexibilis bilincsek a fej rögzítéséhez a tartályra
 f felső részen a kábel feltekeréséhez kialakított hely
 f oldalsó védők: nem hagy fekete csíkokat a falakon
 f rendkívül halk, gumírozott kerekek,  
melyek nem hagynak csíkokat

Kialakításának köszönhetően a lépcsők is 
könnyedén, komfortosan tisztíthatók vele.

Praktikus tartó a tápkábel részére. Oldalsó védőkkel ellátva, 
így nem hagy foltot a falakon.

116 Q tartozékok:
 f porzsák 11 l
 f szívócső csatlakozókkal (2 m)
 f állítható fogantyú
 f vászon szűrő
 f HEPA patronszűrő
 f teleszkópos, krómozott szívócső
 f ECO padló tisztítófej kefével
 f rés tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f bútor tisztítófej

112 Q tartozékok:
 f poliészter szűrő
 f porzsák 11 l
 f kimeneti szűrő
 f szívócső csatlakozókkal (2 m)
 f állítható fogantyú
 f 2 x króm szívócső
 f ECO padlótisztító fej kefével

Listaár: 58.586,-

Cikkszám: 7003135
53.690,-

Rendkívül halk 
ÜZEMELÉS

FLEXCAT 116 QFLEXCAT 112 Q
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wetCAT 133 IE 
Nedves & száraz porszívó rozsdamentes acél tartállyal

 f 220 V-os aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll 
az olajnak és a vegyszereknek
 f két részes műanyag szívócső alumínium bevonattal, 
rendkívül könnyű és stabil
 f rugalmas szívótömlő: ellenáll a nagy terheléseknek 
és bármilyen csavarodásnak
 f zajszűrővel ellátott motor biztosítja a készülék 
csendes működését
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor 
 f ergonomikus fej kialakítás kábelhoroggal

Európai
minőség

Modell wetCAT 133 IE
Cikkszám 7001135
Listaár 100.016,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 91.590,-
Műszaki adatok
Porszívó típusa nedves & száraz
Teljesítmény 1000 W
Légszállítás 3333 liter/perc
Tartály kapacitás / anyag 33 l / rozsdamentes acél
Szívócső átmérő / hossz 38 mm / 4 m
Zajszint 72 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 247 mbar
Méretek (h x sz x m) 430 x 430 x 830 mm
Tömeg 15 kg

Modell WETCAT 116 E WETCAT 118 IE

Cikkszám 7001120 7001117
Listaár 73.232,- 79.094,-
Akciós ár (Bruttó) 67.090,- 72.390,-

Műszaki adatok
Típus nedves & száraz nedves & száraz
Max. teljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz) 1100 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 3333 liter / perc 3333 liter / perc
Tartály mérete / anyaga 16 liter / műanyag 18 liter / rozsdamentes acél
Szívócső átmérő / hosszúság 32 mm / 2 m 36 mm / 2 m
Zajszint 71.2 dB(A) 70 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m 8.5 m
Szívóerő 238 mbar 238 mbar
Méretek (h x sz x m) / Súly 400 x 400 x 640 mm / 10.4 kg 400 x 400 x 655 mm / 10 kg

Európai
minőség

wetCAT 116 E / 118 IE 
Kompakt kialakítású nedves & száraz porszívók

 f beépített aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f speciális tömítés a fej és a tartály között, mely ellenáll az olajnak és 
a kémiai maradványoknak anélkül, hogy veszítene a rugalmasságából
 f kétrészes, csatlakoztatható szívócső műanyaggal bevont alumíniumból
 f a rugalmas szívócső ellenáll minden terhelésnek és csavarodásnak
 f a tartálynál lévő tömlőcsatlakoztató-zár megakadályozza 
a tömlő akaratlan leválását takarítás közben 
 f zajszűrővel ellátott motor biztosítja a készülék csendes működését
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor
 f ergonomikus fej kialakítás kábelhoroggal

Tartozékok:

 f szívócső (2 m)
 f állítható fogantyú
 f összedugható szívócső
 f padló tisztítófej

 f bútor tisztítófej
 f lapos tisztítófej (résszívó)
 f kerek tisztítófej
 f szűrő

Listaár: 79.094,-

Cikkszám: 7001117
72.390,-

Listaár: 73.232,-

Cikkszám: 7001120
67.090,-

Listaár: 100.016,-

Cikkszám: 7001135
91.590,-

Tartozékok: 

 f szívócső (4 m)
 f állítható fogantyú
 f szívócső csatlazóval
 f száraz padló tisztítófej
 f nedves padló tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f lapos tisztítófej
 f szükítő
 f nanotech szűrők

bomba ár!

WETCAT 118 IEWETCAT 116 E
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wetCAT 262 IET / wetCAT 362 IET
Száraz/nedves típusú porszívók, praktikus, billenthető kerettel

Cikkszám Listaár akciós ár (Bruttó)

7010254 13.768,- 12.690,-

Ajánlott vászon porzsák

Európai
minőség

Modell WETCAT 262 IET WETCAT 362 IET

Cikkszám 7001270 7001370
Listaár 219.705,- 244.814,-
Akciós ár (Bruttó) 201.900,- 224.900,-

Műszaki adatok
Típus nedves & száraz nedves & száraz
Max. teljesítmény 2000 W (230 V ~50 Hz) 2900 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 6.666 liter / perc 10.000 liter / perc
Tartály mérete 62 liter 62 liter
Szívócső átmérő / hosszúság 38 mm / 4 m 38 mm / 4 m
Motorok száma 2 3
Zajszint 74.5 dB(A) 76 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m 8.5 m
Szívóerő 247 mbar 247 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél
Méretek (h x sz x n) 570 x 700 x 1140 mm 570 x 700 x 1140 mm
Tömeg 21.9 kg 28 kg

Billentő mechanizmus a tartály 
könnyű ürítése érdekében.

Mindenféle felületen jól
mozgatható a nagy méretű
kerekeknek köszönhetően.

Könnyedén tisztítható szűrő. A szívóegység egyszerűen rögzíhető 
a tartályra.

 f aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés 
ellenáll az olajnak és a vegyszereknek
 f két részes műanyag szívócső alumínium bevonattal, 
rendkívül könnyű és stabil

 f rugalmas szívótömlő: ellenáll a terheléseknek és csavarodásnak
 f zajszűrővel ellátott motor biztosítja a készülék csendes működését
 f réztekercselésű, motorvédelemmel ellátott motor 
 f több motorral rendelkeznek, melyek külön be- és kikapcsolhatók

Tartozékok:
 f patron szűrő
 f polikarbon előszűrő
 f összedugható szívócső
 f szűkítő Ø 38/36
 f univerzális adapter 
Ø 36/32/36

 f csőadapter Ø 38

 f lapos tisztítófej
 f kerek tisztítófej kefével
 f szívótömlő 4 m
 f állítható markolat
 f száraz padló tisztítófej
 f nedves padló tisztítófej

Listaár: 244.814,-

Cikkszám: 7001370
224.900,-

Listaár: 219.705,-

Cikkszám: 7001270
201.900,-

WETCAT 262 IET WETCAT 362 IET
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flexCAT 130 ER / flexCAT 130 ERA
Erős teljesítmény, hatékony vízszűrős rendszer

 f kiválóan alkalmas ülések és szőnyegek tisztítására
 f 220 V-os aljzat elektromos szerszámok csatlakoztatásához
 f rendkívül tiszta légáramlás a három lépcsős szűrési rendszernek köszönhetően: 
porzsák, vízszűrő és HEPA szűrő

Modell FlexCAT 130 ER FLEXCAT 130 ERA

Cikkszám 7003500 7003505
Listaár 98.341,- 108.384,-
Akciós ár (Bruttó) 90.090,- 99.190,-

Műszaki adatok
Típus nedves & száraz nedves & száraz
Max. teljesítmény 1600 W 1600 W
Légszállítás 2.100 liter / perc 2.100 liter / perc
Tartály mérete 30 liter 30 liter
Szívócső átmérő / hosszúság 32 mm / 2.5 m 32 mm / 2.5 m
Motorhűtés bypass bypass
Zajszint 80 dB(A) 80 dB(A)
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz 230 V ~50 Hz
Kábelhosszúság 8.5 m 8.5 m
Szívóerő 200 mbar 200 mbar
Tartály anyaga műanyag műanyag
Méretek (H x Sz x M) 600 x 375 x 575 mm 600 x 375 x 575 mm
Tömeg 13.5 kg 14 kg
+Funkciók Pneumatikus szerszámok is csatlakoztathatók

ERA modellhez pneumatikus szerszámok is csatlakoztathatók. Elszívó funkció a HEPA szűrő tisztításához. Egyszerűen kivehető, újrafelhasználható porzsák.

HÁROM LÉPCSŐS SZŰRÉSI RENDSZER 
porzsák, vízszűrő, HEPA szűrő

Listaár: 98.341,-

Cikkszám: 7003500
90.090,-

Listaár: 108.384,-

Cikkszám: 7003505

99.190,-
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Modell flexCAT 116 PD

Cikkszám 7003265
Listaár 127.639,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 116.900,-

Műszaki adatok

Porszívó típusa nedves & száraz
Teljesítmény 1200 W
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Légszállítás 3.583 liter / perc
Tartály kapacitás 16 l
Tisztítószertartály 3 l
Tömlőátmérő / hosszúság 36 mm / 2 m
Motorhűtés bypass
Zajszint 73,4 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 245 mbar
Tartály anyaga műanyag
Méretek (h x sz x m) 390 x 370 x 500 mm
Tömeg 11 kg

flexCAT 116 PD
Kompakt, speciális porszívó tisztítószer-tartállyal, kárpit-, szőnyeg- és padlótisztító szívófejekkel 

 f tartozékként speciális kárpittisztító fej bútor- és autókárpithoz 
 f polietilén tisztítószertartály, műanyag szennyvíz tartály 
 f a fej és tartály között egy speciális tömítés van, mely 
ellenáll az olaj és vegyszer maradványoknak 
 f 2-részes csatlakoztatható szívócső (alumínium műanyag bevonattal)
 f az elasztikus és rugalmas szívócső ellenáll 
mindenféle terhelésnek és csavarodásnak 
 f a „SANI“ nanotech szűrő meggátolja a baktériumok, penész és 
a mikroparaziták elszaporodását 
 f a tartálynál lévő tömlőcsatlakoztatás- reteszelő megakadályozza a 
tömlő akaratlan leválását takarítás közben 
 f zajszűrős szívómotor a halk üzem biztosítására

Európai
minőség

flexCAT 133 IPD
Kompakt, speciális porszívó tisztítószer-tartállyal, kárpit-, szőnyeg- és padlótisztító fúvókával 

Európai
minőség

 f polietilén tisztítószer tartály és rozsdamentes acél szennyvíz tartály
 f a fej és tartály között speciális tömítés található, mely 
ellenáll az olaj és vegyszer maradványoknak
 f az elasztikus és rugalmas szívócső ellenáll mindenféle 
terhelésnek és csavarodásnak 
 f a „SANI“ nanotech szűrő meggátolja a baktériumok, penész és a 
mikroparaziták elszaporodását 
 f a tartálynál lévő tömlőcsatlakoztatás-reteszelő megakadályozza 
a tömlő akaratlan leválását takarítás közben 
 f zajszűrős motor a halk üzem biztosítására

Tartozékok: 

 f szívócső (4 m, Ø 36 mm)
 f kárpit tisztítófej
 f szőnyeg és padló tisztítófej

Modell flexCAT 133 IPD

Cikkszám 7003267

Listaár 166.972,-

Akciós ár (BRUTTÓ) 152.900,-

Műszaki adatok
Porszívó típusa nedves & száraz
Teljesítmény 1000 W
Légszállítás 3.500 liter / perc
Tartály kapacitás 33 l
Tisztítószertartály 11 l
Tömlőátmérő / hosszúság 36 mm / 4 m
Motorhűtés bypass
Zajszint 72 dB(A)
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 242 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méretek (h x sz x m) 380 x 380 x 650 mm
Tömeg 13 kg

Tartozékok:
 f szívócső (2 m)
 f állítható fogantyú
 f összedugható 
szívócső

 f szőnyeg tisztítófej 
kefével

 f rés tisztítófej
 f kárpit tisztítófej
 f kerek tisztítófej 
kefével

 f szőnyeg és padló 
tisztítófej

 f nanotech szűrő

Listaár: 127.639,-

Cikkszám: 7003265
116.900,-

Listaár: 166.972,-

Cikkszám: 7003267

152.900,-

Infó & Videó

A videó megnyitásához 
olvassa be a QR-kódot!
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Modell flexCAT 135 O

Cikkszám 7003395
Listaár 154.422,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 141.900,-

Műszaki adatok
Porszívó típusa száraz / nedves
Teljesítmény 1000 W
Légszállítás 3.583 l/perc
Tartály kapacitás 35 l
Tömlő átmérő / hossz 38 mm / 3 m
Zajszint 72 dB(A)
Elektromos csatlakozás 220 - 240 V ~50 / 60 Hz
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 245 mbar
Tartály anyaga műanyag
Méretek (h x sz x m) 380 x 380 x 660 mm
Tömeg 10.6 kg

flexCAT 135 O – Dupla szűrőrendszeres speciális porszívó

 f folyadékok és más kisebb szilárd részecskék felszívására
 f a tartály és a fej között van egy elválasztó tartály integrált 
olajszűrővel
 f ergonomikus fej kialakítás kábelhoroggal
 fmotorvédelemmel ellátott motor
 f olaj és vegyszer ellenálló tömítés a fej és a tartály között
 f leeresztő szelep a tartály gyors és egyszerű ürítéséhez
 f a rugalmas szívótömlő ellenáll a nagy terheléseknek és 
bármilyen csavarodásnak

Modell FlexCAT 390 EOT FLEXCAT 378 EOT-PRO

Cikkszám 7003390 7003380
Listaár 418.061,- 495.903,-
Akciós ár (Bruttó) 382.900,- 453.900,-

Műszaki adatok
Típus száraz & nedves száraz & nedves
Max. teljesítmény 3300 W (230 V ~50 Hz) 3300 W (230 V ~50 Hz)
Légszállítás 10.750 liter / perc 10.750 liter / perc
Tartály mérete / anyaga 90 liter / polietilén 78 liter / rozsdamentes acél
Szívócső átmérő / hosszúság 38 mm / 4 m 38 mm / 4 m
Motorok száma 3 3
Zajszint 76 dB(A) 76 dB(A)
Kábelhosszúság 8.5 m 8.5 m
Szívóerő 250 mbar 245 mbar
Méretek (h x sz x m) / Tömeg 570 x 700 x 1140 mm / 38.8 kg 635 x 580 x 1030 mm / 34 kg

flexCAT 390 EOT / flexCAT 378 EOT-PRO 
Erős teljesítményű, fémforgács és olajtartalmú folyadékok szívására alkalmas ipari porszívók

flexCAT 390 EOT
 f 220 V-os aljzat további elektromos eszközök csatlakoztatásához
 f a tartály és a fej között gyűjtőtartály olajszűrővel
 f olaj és vegyszer ellenálló tömítés a fej és a tartály között
 f rugalmas és elasztikus szívótömlő
 f réztekercselésű, zajszűrővel ellátott motorok

flexCAT 378 EOT-PRO
 f kifejezetten ideális fémmegmunkálással foglalkozó üzemek számára
 f a rozsdamentes acél tartályban az éles fémforgácsok sem tesznek kárt
 f hűtő- és kenőanyagok, nagy mennyiségű olajat, fémforgácsot 
tartalmazó folyadékok szívására is alkalmas
 f oldalsó tömlőcsatlakozás a jobb szívóteljesítmény érdekében

 f 3 motor - külön kapcsolhatók
 f billentő mechanizmus a tartály 
könnyű ürítése érdekében
 f kábeltartó

i

Európai
minőség

Európai
minőség

Listaár: 154.422,-

Cikkszám: 7003395

141.900,-

Listaár: 495.903,-

Cikkszám: 7003380

453.900,-

Listaár: 418.061,-

Cikkszám: 7003390

382.900,-

FLEXCAT 390 EOT

FLEXCAT 378 EOT-PRO
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Modell flexCAT 120 VCA

Cikkszám 7003130
Listaár 17.786,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 16.290,-

Műszaki adatok

Porszívó típusa száraz
Légmennyiség 1500 l/perc
Tartály kapacitása 20 l
Tömlő átmérő 38 mm
Tömlő hosszúság 1 m
Motorok száma 1
Motorhűtés bypass
Hangnyomás 76 dB(A)
Teljesítmény 1200 W (230 V ~50 Hz)
Kábelhosszúság 3.5 m
Szűrőfelület / Szívás 150 cm² / 150 mbar
Tartály anyaga fém
Méretek (h x sz x m) 310 x 310 x 420 mm
Tömeg 4.4 kg

flexCAT 120 VCA – dupla szűrőrendszeres speciális porszívó

 f a hamut, a homokot és a durva szennyeződést megbízhatóan és könnyen szívja el
 f a kengyelzár kinyitása után a tartály ürítéséhez a szívóegység könnyen levehető 
 f a fúvókák közvetlenül az eszközön praktikusan tárolhatóak 
 f fújófunkció parázs izzításhoz vagy a felületek lefúvásához 
 fmagas szívóerő a nagyteljesítményű 1,2 kW-os motornak köszönhetően 
 f kimosható HEPA-patronszűrővel
 f nagy, 20 literes fém szeméttartály hordozókengyellel

flexCAT 3100 EOT-PRO 
Ipari porszívó olajtartalmú folyadékok és fémforgács felszívására

 f könnyedén felszívja például a hűtő-, kenőanyagokat, durva fémforgácsokat 
 f leeresztő szelep a folyadékok kivezetéséhez
 fmasszív acél váz
 f a rozsdamentes acél tartályban az élesebb fémforgácsok sem tesznek kárt
 f nagy méretű tartály a száraz fémforgácsok összegyűjtéséhez
 f úszó kapcsoló biztosítja a leállást, amikor a tartály teljesen megtelt
 f fém szívócső csatlakozó zárral ellátva

 f szintjelzővel és optikai szintellenőrzéssel az átlátszó szívócsőn keresztül
 f kocsi két hátsó és két elülső görgővel, melyek rögzítőfékkel rendelkeznek
 f a fej és a tartály közötti speciális tömítés ellenáll az olajnak és a kémiai maradékoknak, 
anélkül, hogy rugalmassága elveszne
 f olaj és csavarodás ellenálló szívócső
 f réztekercselésű, zajszűrővel szerelt motorok garantálják a készülék halk üzemelését
 f három motorral szerelve, melyek külön be- és kikapcsolhatók

Modell flexCAT 3100 EOT-PRO

Cikkszám 7003382
Listaár 1.395.637,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 1.277.900,-

Műszaki adatok

Porszívó típusa száraz & nedves
Teljesítmény 3600 W
Légszállítás 10.500 liter / perc
Tartály kapacitás 100 l
Tömlőátmérő / hosszúság 50 mm / 3 m
Motorok száma / Motorhűtés 3 
Motorhűtés bypass
Zajszint 76 dB(A)
Elektromos csatlakozás 230 V ~50 Hz
Kábelhosszúság 8.5 m
Szívóerő 274 mbar
Tartály anyaga rozsdamentes acél
Méretek (Hx Szx M) 850 x 650 x 1350 mm
Tömeg 65 kg

Tartozékok:
 f szűrőkészlet
 f nejlon szűrő
 f tartálybetét

Durva, nagyobb méretű fémfor-
gácsok felszívására is alkalmas. 

A masszív rozsdamentes acél 
tartályban az élesebb darabok sem 

tesznek kárt.

tartozékok:
 f szívócső (1 m)
 f csatlakozó cső

 f cső hosszabbító
 f patronszűrők
 f szűrőrács

Európai
minőség

Listaár: 1.395.637,-

Cikkszám: 7003382

1.277.900,-

Listaár: 17.786,-

Cikkszám: 7003130

16.290,-
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HDR-K sorozat – Benzines hidegvizes magasnyomású mosók

HDR-K 60-13 – Hidegvizes magasnyomású mosó

 fmozgatható modellek alumíniumkerettel, két gumikerékkel, vibrációt 
elnyelő lábakkal és tartozéktartós markolattal 
 f Total-Stop szivattyúvezérlés: a pisztoly megnyitásakor és zárásakor a 
szivattyú motor azonnali indítása és leállítása
 f a motor túlterhelése ellen motorvédő kapcsolóval
 fmegbízható szivattyú sárgarézfejjel és olajszint érzékelővel 

 f praktikus tartók a kiegészítők számára
 f egyszerű adagolás az integrált tisztítószer tartállyal 
 fmagas minőségű menetes csatlakoztatások
 f a szivattyút vízszűrő védi a vízben lévő szennyeződéstől
 f szabályozható munkanyomás a tisztítási feladathoz igazítva 
 f ellenőrizhető olajszint

 f könnyű és egyszerű hordozhatóság a két keréknek és a 
fogantyúnak köszönhetően
 f beépített mosószeres tartály 
 f szabályozható üzemi nyomás a szennyeződéshez megfelelően
 f „Total Stop” rendszer: a motor késlekedés nélkül indul és áll le 
a szórópisztoly által
 fmegbízható, háromdugattyús axiál szivattyú, rozsdamentes acél 
dugattyú és alumínium fej
 f automata biztonsági nyomáscsökkentő szelep a szivattyúfejben

 f 4 pólusú, alacsony fordulatú, tartós, elektromos motor
 f a motor túlterhelés ellen védőkapcsolóval felszerelve
 f prémium menetes csatlakozók
 f egyszerűen karbantartható vízszűrő, mely megvédi a szivattyút 
a vízben található törmelékektől
 f praktikus tartók a kézi szórópisztoly, magasnyomású tömlő és a 
hálózati kábel számára
 f kizárólag elfektetve használható

MŰSZAKI ADATOK HDR-K 66-20 BL HDR-K 72-22 BH HDR-K 96-28 BL
Cikkszám 7103662 7103722 7109628
Listaár 197.188,- 388.017,- 410.919,-
Akciós ár (Bruttó) 180.900,- 355.900,- 376.900,-
Üzemi nyomás / Max. nyomás 140 bar / 200 bar 160 bar / 220 bar 230 bar / 270 bar
Maximális vízszállítás 660 liter / óra 720 liter / óra 960 liter / óra
Maximális vízhőfok 50 °C 60 °C 60 °C
Magasnyomású tömlő hossz 8 m 10 m 10 m
Teljesítmény 3.6 kW 4.1 kW 8.2 kW
Fordulatszám 3400 fordulat / perc 3400 fordulat / perc 3400 fordulat / perc
Üzemanyagtartály kapacitás 3.6 l 3.1 l 6.5 l
Tömlő hordozóanyaga acél megerősítés acél megerősítés acél megerősítés
Zajszint 102 dB(A) 103 dB(A) 103 dB(A)
Méretek (h x sz x m) / Tömeg 520 x 690 x 565 mm / 31.4 kg 520 x 690 x 565 mm / 34.7 kg 830 x 595 x 640 mm / 58.4 kg

inside. inside.

    
   

   
   

   
   Csep pálló

IPX5

Tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 fmegerősített magasnyomású tömlő
 f íves szórószár állítható fejjel
 f 4-részes szórófej készlet

inside.

Műszaki adatok HDR-K 60-13
Cikkszám 7102601
Listaár 338.943,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 310.900,-
Üzemi nyomás 110 bar
Maximális nyomás 130 bar
Maximális vízszállítás 600 l / óra
Maximális vízhőfok 60 °C
Teljesítmény 2.6 kW (230 V ~50 Hz)
Tápkábel hossza 5 m
Dugattyúfej anyaga kerámia
Hengerfej anyaga sárgaréz
Méretek (h x sz x m) 390 x 380 x 900 mm
Tömeg 36 kg

Listaár: 197.188,-

Cikkszám: 7103662

180.900,-

Listaár: 338.943,-

Cikkszám: 7102601

310.900,-

Listaár: 388.017,-

Cikkszám: 7103722
355.900,-

Listaár: 410.919,-

Cikkszám: 7109628
376.900,-

Európai
minőség

Tartozékok:
 f kézi szórópisztoly
 f szórószár multifunkciós fejjel
 f vízcsatlakozó készlet szűrővel
 f beépített mosószeres tartály
 f beépített tömlődob fogantyúval
 fmagasnyomású tömlő (15 m)
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HDR-H 54-15 – Melegvizes magasnyomású mosó

Műszaki adatok HDR-H 54-15

Cikkszám 7150541
Listaár 604.906,-
Akciós ár (BRUTTÓ) 553.900,-

Maximális nyomás 150 bar
Maximális vízszállítás 540 l / óra
Maximális vízhőfok 90 °C
Üzemanyag diesel
Teljesítmény 2.7 kW (230 V ~50 Hz)
Fordulatszám 2800 fordulat / perc
Üzemanyag-tartály kapacitás 15 liter
Üzemanyag fogyasztás 3.1 liter / óra
Tisztítószer-tartály kapacitás 4.5 liter
Méretek (h x sz x m) 890 x 500 x 820 mm
Tömeg 85 kg

 f állítható vízhőmérséklet 90° C-ig
 f integrált tömlődob, 10 m hosszú magasnyomású tömlővel
 f Total-Stop szivattyúvezérlés: a pisztoly megnyitásakor és zárásakor a szivattyú motor 
késleltetésmentes indítása és leállítása
 f a motor túlterhelése ellen motorvédő kapcsolóval
 f robusztus, 3 hengeres axiál szivattyú sárgaréz fejjel, rozsdamentes acél dugattyúval
 f praktikus tartók a kiegészítőknek
 f könnyedén irányítható az ergonomikus fogantyúnak és kerekeknek köszönhetően

Autómosásra

Falak tisztításra

Ipari felhasználásra

 f kézi szórópisztoly
 f szórószár
 f lapos szórófej 15 °

 f tömlődob
 fmagasnyomású tömlő 10 m
 f szórófej tisztító tű

Felszereltség

HDR-H 48-15 – Melegvizes magasnyomású mosó

Műszaki adatok HDR-H 48-15

Cikkszám 7150481
Listaár 427.358,-
AKCIÓS ÁR (BRUTTÓ) 391.900,-

Maximális nyomás 110 bar
Maximális vízszállítás 480 l / óra
Maximális vízhőfok 90 °C
Üzemanyag diesel
Teljesítmény 2.3 kW (230 V ~50 Hz)
Fordulatszám 2800 fordulat / perc
Üzemanyag-tartály kapacitás 4 liter
Üzemanyag fogyasztás 2.3 liter / óra
Tisztítószer-tartály kapacitás 0.25 liter
Méretek (H x Sz x M) 580 x 440 x 930 mm
Tömeg 43 kg

 f használható hideg vagy meleg vizes módban egyaránt
 f vízmelegítés maximum 90 °C-ig
 f 3-dugattyús axiál szivattyú sárgaréz fejjel
 f indukciós motor motorvédő kapcsolóval
 f vízszűrő a szivattyú védelme éredekében
 f segédmotor a melegítőegység szellőzésére
 f kézi szórópisztoly nyomásszabályzóval 

 f Total-Stop szivattyúvezérlés: a pisztoly megnyitásakor és 
zárásakor a szivattyú motor késleltetésmentes indítása és 
leállítása
 f könnyedén irányítható az ergonomikus fogantyúnak és a 
210 mm-es átmérőjű gumibevonatú kerekeknek 
köszönhetően

 

Felszereltség:
 f biztonsági szelep
 f önfelszívó szivattyú
 f beépített tisztítószer tartály 
 f vízszűrő
 fmagasnyomású tömlő textilbetéttel erősítve
 f 2 gumikerék
 f indítás könnyítő funkció

tartozékok: 

 f kézi szórópisztoly nyomásszabályzóval
 f íves szórószár
 f szórófej 25°
 fmagasnyomású tömlő (10 m)
 f habszóró

Európai
minőség

Európai
minőség

Listaár: 427.358,-

Cikkszám: 7150481

391.900,-

Listaár: 604.906,-

Cikkszám: 7150541
553.900,-
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SWP 80 szennyvíz szivattyú 
Masszív, tartós és megbízható

FWP 50 tiszta víz szivattyú
Hatékony, folyamatos üzemeltetésre is alkalmas

 f tavak lecsapolásához, pincék kiszivattyúzásához, pl. árvizek 
vagy medrek kiöntése esetén
 fmég a homokkal, vegyszerrel vagy olajjal szennyezett vizek 
szivattyúzására is alkalmas
 f kb. 2,5 órás üzemidő 75% -os terhelés mellett
 f a fagy kivételével bármilyen időjárási körülmények között 
megállja a helyét
 f az öntöttvas ház és a minőségi lapátkerekek garantálják a 
termék erőteljességét és hosszú élettartamát
 f erőteljes és hatékony 4 ütemű motor; könnyen beindítható
 f robusztus acél váz rezgéscsillapítókkal
 f gyorsan és könnyen üzembe helyezhető
 f kényelmes karbantartás

 f felhasználható zöldövezetek, mezőgazdasági területek 
öntözésére, víz kiemelésére tározókból, kutakból
 f a fagy kivételével bármilyen időjárási körülmények között megállja 
a helyét
 f a spirálház és kerék öntöttvasból van, 
így a szivattyú hosszú élettartammal bír
 f erőteljes és hatékony négyütemű motor, 
mindig egyszerűen indítható
 f robusztus acélkeret rezgéscsillapítókkal
 f a beépített membrán megakadályozza a víz visszatérését
 f könnyen szállítható könnyű súlya miatt
 f egyszerűen karbantartható

Erőteljes négyütemű motor, mely 
mindig könnyedén beindítható.

Percenként akár 966 l szennyvíz 
szivattyúzása 7 m-es mélységből.

Műszaki adatok SWP 80

Cikkszám 7500180
Listaár 130.429,-
Akciós ár (Bruttó) 119.900,-

Maximum szállított víz 966 liter/perc
Szállítási nyomás 2.6 bar
Maximum szemcseméret 27 mm
Kimeneti/bemeneti menet / átmérő 3” / 76.2 mm
Maximum szállítási magasság / szívás magasság 26 m / 7 m
Motor típusa 4 ütemű OHV 1 henger
Üzemanyag típusa / Tartály kapacitás benzin / 3.6 liter
Motor térfogat 223 cm3
Motor teljesítmény 4.5 kW
Motor fordulatszám 3600 fordulat / p
Hűtés típusa / Indítás Léghűtés / manuális
Motor olajszint 0.6 liter
Hozzávetőleges működési idő egy feltöltéssel 75% terhelésnél 2.5 óra
Zajszint (2006/42/EC) 77 dB(A)
Mérete 560 x 430 x 465 mm
Tömeg 36 kg

Műszaki adatok FWP 50
Cikkszám 7500050
Listaár 79.413,-
Akciós ár (Bruttó) 72.790,-
Maximum szállított víz 803 liter/perc
Szállítási nyomás 3 bar
Maximum szemcseméret 7 mm
Kimeneti/bemeneti menet / átmérő 3” / 76.2 mm
Maximum szállítási magasság / szívás magasság 30 m / 7 m
Üzemanyag típusa / Tartály kapacitás benzin / 3.6 liter
Motor teljesítmény 4.5 kW
Motor fordulatszám 3600 fordulat / perc
Hűtés típusa / Indítás Léghűtés / manuális
Motor olajszint 0.6 liter
Hozzávetőleges működési idő egy feltöltéssel 75% terhelésnél 2.5 óra
Zajszint (2006/42/EC) 77 dB(A)
Méret / Tömeg 500 x 400 x 480 mm / 26 kg

Cikkszám 7510005
Listaár 16.595,-

Akciós ár (bruttó) 15.190,-

 Cleancraft szívótömlő

Tartozékok:
 f 2 x tömlőcsatlakozó
 f 2 x csavaranya
 f 2 x gumitömítés
 f 3 x tömlőbilincs

 f 1 x szívókosár
 f 1 x tömlőcsatlakozó 

a szívókosárhoz
 f 4 x gumiláb
 f 1 x szerszámkészlet

Listaár: 130.429,-

Cikkszám: 7500180

119.900,-

Listaár: 79.413,-

Cikkszám: 7500050

72.790,-

Tartozékok:
 f 2 x tömlőcsatlakozó
 f 2 x csavaranya
 f 2 x gumitömítés

 f 3 x tömlőbilincs
 f 1 x szívókosár
 f 4 x gumiláb
 f 1 x szerszámkészlet
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SCWP 7514 búvárszivattyú
Tiszta vízhez, műanyag házzal

SCWP 10013 búvárszivattyú
Tiszta vízhez, rozsdamentes acél házzal

SDWP 10020 búvárszivattyú
Szennyvízhez, rozsdamentes acél házzal

SPWP 1107 búvárszivattyú
Tiszta vízhez, masszív kialakítással

 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f néhány milliméteres lapos szivattyúzásra is alkalmas
 f kiváló minőségű tömítések biztosítják a hosszú élettartamot
 f automatikus működés az úszókapcsoló révén

 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f néhány milliméteres lapos szivattyúzásra is alkalmas
 f kiváló minőségű tömítések biztosítják a hosszú élettartamot
 f automatikus működés az úszókapcsoló révén

 f ergonomikus fogantyú kialakítás
 f legfeljebb 35 mm-es részecskéket tartalmazó folyadékok szállítására
 f kiváló minőségű tömítések biztosítják a hosszú élettartamot
 f automatikus működés az úszókapcsoló révén

 f több fokozatú lapátkerék technológia garantálja a magas víznyomást
 f ideális esővíz elvezetőkhöz, locsolórendszerekhez, szivattyúzáshoz 
víztárolókból, tavakból és más nagy nyomást igénylő alkalmazásokhoz
 f néhány milliméteres lapos szivattyúzásra is alkalmas

MŰSZAKI ADATOK SCWP 7514
Cikkszám 7520100
Listaár 21.501,-
Akciós ár (Bruttó) 19.690,-
Max. szállított víz 233 liter / perc
Max. szállítási magasság 9 m
Csatlakozó kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 5 mm
Kimeneti csatlakozó Ø 25/32 mm
Teljesítmény 750 W (230 V ~50 Hz)
Motor védelmi osztály IPX 8
Méret / Tömeg 174 x 159 x 287 mm / 5.02 kg

MŰSZAKI ADATOK SDWP 10020
Cikkszám 7520205
Listaár 41.485,-
Akciós ár (Bruttó) 37.990,-
Max. szállított víz 325 liter / perc
Max. szállítási magasság 10.5 m
Csatlakozó kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 35 mm
Kimeneti csatlakozó Ø 38 mm
Teljesítmény 1000 W (230 V ~50 Hz)
Motor védelmi osztály IPX 8
Méret / Tömeg 183.5 x 157 x 392 mm / 7.65 kg

MŰSZAKI ADATOK SPWP 1107
Cikkszám 7520300
Listaár 55.244,-
Akciós ár (Bruttó) 50.590,-
Max. szállított víz 116 liter / perc
Max. szállítási magasság 42 m
Csatlakozó kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 1 mm
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Teljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz)
Motor védelmi osztály IPX 8
Méret / Tömeg 163 x 472 mm / 11.4 kg

MŰSZAKI ADATOK SCWP 10013
Cikkszám 7520105
Listaár 31.548,-
Akciós ár (Bruttó) 28.890,-
Max. szállított víz 216 liter / perc
Max. szállítási magasság 11.5 m
Csatlakozó kábel hossz 10 m
Max. szemcseméret 5 mm
Kimeneti csatlakozó Ø 25/32 mm
Teljesítmény 1000 W (230 V ~50 Hz)
Motor védelmi osztály IPX 8
Méret / Tömeg 151 x 311 mm / 5.42 kg

 f optimizált energiafogyasztás az automatikus sebességszabályozás révén
 f a maximális szállítási nyomás az érintőképernyőn állítható
 fműködési hibák önálló észlelése (pl.: száraz futás vagy 
túlmelegedés) és értesítés a kijelzőn keresztül
 f a védelmi program megakadályozza a szivattyú károsodását

 f alkalmas a kert öntözésére 
és nyomásnövelésre a háztartásban
 f ergonomikus markolat kialakítás
 f rendkívül csendes működés

GPI 5548 - Intelligens kerti szivattyúGP 1105C - Kerti szivattyú tiszta vízhez

MŰSZAKI ADATOK GPI 5548
Cikkszám 7521400
Listaár 182.458,-
Akciós ár (bruttó) 166.900,-
Max. szállított víz 45-80 liter / perc
Max. szállítási magasság 40 m
Szívás magassága 6 m
Tápkábel hossz 1.5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +40 °C
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 60 dB(A)
Motorteljesítmény 550 W (230 V ~50 Hz)
Méret 392 x 160 x 315 mm
Tömeg 11 kg

Listaár: 21.501,-

Cikkszám: 7520100

19.690,-

Listaár: 41.485,-

Cikkszám: 7520205

37.990,-
Listaár: 55.244,-

Cikkszám: 7520300

50.590,-

Listaár: 182.458,-

Cikkszám: 7521400

166.900,-

Listaár: 38.209,-

Cikkszám: 7521100

34.990,-

Listaár: 31.548,-

Cikkszám: 7520105

28.890,-

LEERESZTŐ TÖMLŐ 7 m x 25 mm

Cikkszám 7530005
Listaár 12.722,-
Akciós ár (bruttó) 11.690,-

Multi adapter 1 1/4”

Cikkszám 7530003
Listaár 1.845,-
Akciós ár (bruttó) 1.690,-

Multi-adapter 1 1/2”

Cikkszám 7530002
Listaár 2.064,-
Akciós ár (bruttó) 1.890,-

1” összekötő

Cikkszám 7530004
Listaár 972,-
Akciós ár (bruttó) 890,-

SzívóTÖMLŐ 7 m x 21 mm

Cikkszám 7531001
Listaár 8.703,-
Akciós ár (bruttó) 7.990,-

SzívóTÖMLŐ 7 m x 21 mm

Cikkszám 7531001
Listaár 8.703,-
Akciós ár (bruttó) 7.990,-

GPI 5548 Kijelző

MŰSZAKI ADATOK GP 1105C
Cikkszám 7521100
Listaár 38.209,-
Akciós ár (bruttó) 34.990,-
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Tápkábel hossz 1.5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 82 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz)
Méret / Tömeg 379.5 x 212.5 x 284 mm / 11.8 kg
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WSAR 20 / WSAR 30 - Víztömlő dobbal, automatikus feltekeréssel

Modell WSAR 20 WSAR 30
Cikkszám 7560020 7560030
Listaár 30.430,- 43.487,-
Forint (Bruttó) 27.890,- 39.890,-
Műszaki adatok
Tömlő anyaga / hossza PVC / 20 m PVC / 30 m
Tömlő belső / külső Ø 11 mm / 15 mm 11 mm / 15 mm
Csatlakozó tömlő hossz 2 m 2 m
Összekötő menet Ø ¾” ¾”
Méretek (h x sz x m) 450 x 200 x 340 mm 480 x 230 x 380 mm
Tömeg 7 kg 9 kg

 f ütésálló műanyag ház
 f falra szerelhető, 180 fokban forgatható tartó
 f szórófejjel és tömlő csatlakoztatóval

A tömlő automatikusan 
feltekerhető, bármilyen 

helyzetben megállítható.

A kijelzőn megjelenik 
a szállítási teljesítmény, 
a nyomás és az időzítő.

Listaár: 43.487,-

Cikkszám: 7560030

39.890,-

Listaár: 76.647,-

Cikkszám: 7522200

70.190,-

 f alkalmazható háztartási vízellátáshoz vagy a kert öntözéséhez
 f intelligens vezérlés a hatékony automatikus működés érdekében
 f integrált száraz futás elleni védelem

 f alkalmas a kert öntözésére és 
nyomásnövelésre a háztartásban
 f energiatakarékos: a víztartály 19 liter 
vizet képes tárolni, 
ezáltal kisebb a vízigény
 f rendkívül csendes működés
 fmotor hővédelemmel

 f a kijelzőn megjelenik a szállítási 
teljesítmény, a nyomás és az időzítő
 f alkalmas a kert öntözésére 
és nyomásnövelésre a háztartásban
 f energiatakarékos: a víztartály 
24 liter vizet tárol, 
ezáltal kisebb a vízigény
 f intelligens vezérlés 
a hatékony automatikus működéshez
 f rozsdamentes acélból készült szivattyúház
 f rendkívül csendes működés

GP 1105S - Kerti szivattyú LCD kijelzővel, rendkívül halk működéssel

DWS 1105P
Háztartási vízmű szilárd öntvény házzal

DWS 1105
Háztartási vízmű digitális kijelzővel

MŰSZAKI ADATOK GP 1105S
Cikkszám 7521200
Listaár 58.629,-
Akciós ár (bruttó) 53.690,-
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Tápkábel hossz 1.5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 84 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz)
Méret / Tömeg 470 x 215 x 305 mm / 10.7 kg

MŰSZAKI ADATOK DWS 1105P

Cikkszám 7522100
Listaár 59.940,-

Akciós ár (bruttó) 54.890,-
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Tápkábel hossz 1.5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Víztartály kapacitása 19 liter
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 88 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz)
Méret / Tömeg 492 x 274 x 521 mm / 16.2 kg

MŰSZAKI ADATOK DWS 1105

Cikkszám 7522200
Listaár 76.647,-

Akciós ár (bruttó) 70.190,-
Max. szállított víz 76 liter / perc
Max. szállítási magasság 46 m
Szívás magassága 8 m
Tápkábel hossz 1.5 m
Folyadék hőtartománya 0 °C / +35 °C
Víztartály kapacitása 24 liter
Kimeneti csatlakozó Ø 25 mm
Zajszint 82 dB(A)
Motorteljesítmény 1100 W (230 V ~50 Hz)
Méret / Tömeg 500 x 285 x 620 mm / 16.6 kg

Listaár: 58.629,-

Cikkszám: 7521200

53.690,-

Listaár: 59.940,-

Cikkszám: 7522100

54.890,-

Előszűrő

Cikkszám 7531002
Listaár 8.070,-

Akciós ár (bruttó) 7.390,-

+ Szűrőbetét

Cikkszám 7531003
Listaár 2.828,-

Akciós ár (bruttó) 2.590,-

+

bomba ár!
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 f kompakt kialakításának köszönhetően problémamentesen tisztíthatók 
vele keskeny területek, asztalok és székek alatti részek is
 f összecsukott állapotban a tartónyéllel könnyen felemelhető, vagy úgy 
húzható, mint egy gurulós bőrönd
 f a lítium-ionos akkumulátor állandó teljesítményt nyújt munkavégzéskor 
– gyorsan tölthető és mindig bevetésre kész

 f a praktikus LED fénnyel megvilágíthatók a sötét területek
 f a készülék függőlegesen, nagyon kis helyet igénybevéve is tárolható
 f az állítható magasságú fogantyúnak és annak csuklós részének 
köszönhetően tökéletesen manőverezhető minden tetszőleges irányba

SSM 340 – könnyű és kis méretű padlótisztító 34 cm munkaszélességgel

Asztalok és székek alatt is rendkívül 
könnyű vele takarítani kompakt 

kialakításának köszönhetően.

Minden irányba mozgatható a nyél és 
a fogantyú állíthatóságából adódóan.

Összecsukható, a tartónyél 
segítségével egyszerűen szállítható.

Összecsukott állapotban úgy is 
mozgatható, akár egy gurulós börőnd.Könnyedén cserélhető és gyorsan feltölthető li-ion akkumulátor.

InfÓ & VideÓ

MŰSZAKI ADATOK SSM 340

Cikkszám 7202034
Listaár 561.136,-
Akciós ár (Bruttó) 513.900,-

Munkaképesség 300 m² / óra
Kefe és szívás munkaszélesség 340 mm
Kefe átmérő 110 mm
Kefe nyomóerő 4.5 kg
Kefe sebesség 400 fordulat / perc
Friss vizes tartály 1.2 l
Szennyvizes tartály 1.0 l
Akkumulátor működési idő kb. 60 perc
Akkumulátor feltöltési idő 3.5 óra
Akkumulátor 25.6 V
Teljesítmény 150 W
Zajszint < 70dB(A)
Méretek (h x sz x m) 445 x 395 x 1295 mm
Tömeg 9 kg

Kompakt méretének és kialakításának
köszönhetően rendkívül kis helyen

tárolható, akár függőlegesen is.

Hengerkefével és szennyvíz 
elszívó funkcióval - csak egy 
menet, és a felület azonnal 

tiszta és száraz.

Európai
minőség

A videó 
megnyitásához 

olvassa be a QR-kódot!

Listaár: 561.136,-

Cikkszám: 7202034

513.900,-

UTÓRENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK CIKKSZÁM listaár (BRUTTÓ) Akciós ár (BRUTTÓ)

Hengerkefe PP 0.2 mm 7211002 45.419,- 41.590,-
Hengerkefe PP 0.3 mm 7211001 24.361,- 22.290,-
BR-S tisztítófolyadék (10 l) 7321610 20.499,- 18.790,-
UR univerzális tisztítófolyadék (10 l) 7321910 17.992,- 16.490,-

+
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DWM 280 DC – Erős teljesítményű duplahengeres súrológép

MŰSZAKI ADATok DWM 280 DC

Cikkszám 7220280
Listaár 709.780,-
Akciós ár (bruttó) 649.900,-

Munka teljesítmény 200 m² / óra
Kefe átmérő / szélesség 85 mm / 220 mm
Kefe sebesség 780 - 936 fordulat / perc
Kefe nyomóerő 200 g/cm²
Friss vizes tartály kapacitás 1,5 l
Szennyvizes tartály kapacitás 0,8 l
Motor teljesítmény 250 W
Tápellátás / Tápfeszültség akkumulátor / 36 V DC 50 Hz
Méretek (h x sz x m) 380 x 280 x 1100 mm
Tömeg 11.5 kg

 f rendkívül kompakt és könnyű kialakítás
 f sokféle padló típuson használható, mint parketta, PVC, szőnyeg, kő
 f az összecsukható nyél megkönnyíti a gép minden irányba történő manőverezését, 
lehetővé téve a szegélyek közelében lévő tisztítást, még szűk helyeken is
 f kétoldalas vízbevezető rendszer
 f tisztító és szennyvíz elszívó funkciók

Európai
minőség

Rendelhető kiegészítők CIKKSZÁM listaár (BRUTTÓ) Akciós ár (BRUTTÓ)

Univerzális hengerkefe 7230003 20.610,- 18.890,-
Puha hengerkefe 7230005 20.610,- 18.890,-
Kemény hengerkefe 7230004 20.610,- 18.890,-

Zsúfolt helyek, makacs szennyeződések 
tisztítására is alkalmas

Listaár: 709.780,-

Cikkszám: 7220280

649.900,-

Listaár: 920.446,-

Cikkszám: 7202030

842.900,-
Listaár: 1.166.145,-

Cikkszám: 7202031

1.067.900,-MŰSZAKI ADATOK SSM 331-7,5 SSM 331-11

Cikkszám 7202030 7202031
Listaár 920.446,- 1.166.145,-
Akciós ár (Bruttó) 842.900,- 1.067.900,-

Munka teljesítmény 800-1320 m² / óra 800-1320 m² / óra
Kefe munkaszélesség / Ø 330 mm / 80 mm 330 mm / 80 mm
Szívás munkaszélesség 420 mm 420 mm
Sebesség 4 km / óra 4 km / óra
Kefe nyomóerő 35 – 71 – 160g/cm² 35 – 71 – 160g/cm²
Kefe sebesség 800 fordulat / perc 800 fordulat / perc
Friss vizes tartály kapacitás 7.5 liter 11 liter
Szennyvizes tartály kapacitás 8 liter 12 liter
Tápellátás 24V 10Ah Lithium akku. 24V 20Ah Lithium akku.
Akku. működési idő 60 perc 120 perc
Motor teljesítmény 270 W 270 W
Méretek (h x sz x m) / Tömeg 640 x 450 x 422 mm / 26.5 kg 640 x 450 x 502 mm / 29 kg

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Hengerkefés súrológép szennyvíz felszívó funkcióval

 f hengerkefe nyomóereje változtatható az erőteljes tisztítás érdekében
 f szabadalmaztatott szívórendszer: felszívja a vizet a gép előre, majd 
hátra tolásakor, a padló így azonnal biztonságosan járható
 f praktikus formatervezés: bútorok alatt és zsúfolt helyiségekben is 
problémák nélkül használható
 f kompakt méretének, könnyedségének és összecsukható fogantyújának 
köszönhetően könnyedén szállítható
 f SILENT mód: extra halk üzem zajérzékeny intézmények takarításához
 f karbantartást nem igénylő, a hagyományosnál hosszabb élettartamú, 
erőteljes lithium akkumulátor
 f gyorsan feltölthető (részleges vagy közbenső töltés sem okoz problémát)
 f tápkábel nélküli, kényelmes munkavégzés
 f vezérlőrendszere könnyedén kezelhető, lehetővé teszi a vízellátás 
és a kefe gyors szabályozását
 f a kefe és a szívóegység egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető

A felhasználóbarát, intuitív kezelőpanellel 
gyorsan és könnyedén irányítható a gép.

 f Tartozékok: 

 f lítium akkumulátor
 f akkumulátor töltő
 f szívóegység
 f hengerkefe (0.6 mm)

Karbantartása egyszerű és gyors.

Infó & Videó

A videó megnyitásához 
olvassa be a QR-kódot!

SSM 331-7,5 SSM 331-11
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SSM 550 – Gyalogkíséretű súrológép szennyvíz felszívó funkcióval

MŰSZAKI ADATOK SSM 550
Munka teljesítmény 1450 m² / óra
Kefe munkaszélesség 510 mm
Szívás munkaszélesség 680 mm
Kefe nyomóerő 27,5 kg
Szívóerő 104.5 mbar
Kefe sebesség 160 fordulat / perc
Friss vizes tartály kapacitás 40 l
Szennyvizes tartály kapacitás 42 l
Tápellátás 24 V-os akku.
Akku. működési idő 240 perc
Motor teljesítmény 870 W
Zajszint 68.8 dB(A)
Méretek (h x sz x m) 1165 x 541 x 995 mm
Tömeg 61.5 kg

Tulajdonságok:

 f szennyvíz elszívás
 f egyszerű használat
 f alacsony üzemeltetési költségek
 f erőteljes tisztítási hatásfok
 f a fogyasztás a tisztítási feladathoz igazodik
 f automata víz és kefe stop, amikor a gép nem működik
 f a tárcsa és a szívócső mechanikus működtetése egy 
kar segítségével

Felszereltség:

 f 2 tartályos rendszer
 f akkumulátor töltöttségi szint kijelző
 f üzemóra számláló
 f íves szívóegység
 f tisztítótárcsa PP 0.6 mm
 f akkumulátor
 f akkumulátor töltő

Infó & Videó

Kis és közepes méretű területek 
hatékony tisztítása

Sárga színű karbantartási elemek 
a készülék gyors és egyszerű 
karbantartásához

ASSM 560 – Vezetőüléses, automatikus működésű súrológép

MŰSZAKI ADATOK ASSM 560
Munka teljesítmény 2632 m² / óra
Kefe munkaszélesség 560 mm
Szívás munkaszélesség 705-800 mm
Fordulókör átmérője 3.960 mm
Sebesség 5 km / óra
Kefe átmérője 560 mm
Kefe nyomóerő 15 kg
Kefe sebesség 150 fordulat / perc
Friss vizes tartály kapacitás 65 l
Szennyvizes tartály kapacitás 75 l
Tápellátás 24 V-os akkumulátor
Akku. működési idő kb. 240 perc
Motor teljesítmény 1060 W
Méretek (h x sz x m) 1265 x 600 x 1030 mm
Tömeg 110 kg

A videó 
megnyitásához 

olvassa be 
a QR-kódot!

Ergonomikus kormány és vezérlőpanel 
kijelzővel

A friss vizes tartály tömlő csatlakozóval 
rendelkezik, így rendkívül egyszerű 
feltölteni.

Tulajdonságok:

 f kompakt mérete lehetővé teszi a keskeny átjárók 
vagy kanyargós helyiségek tisztítását is
 f ECO mód: alacsony zajszinten, csökkentett energia- 
és vízfelhasználással működik
 f rendkívül halkan üzemel (zajszint csupán 54 dB(A))
 f ergonomikus kialakítású kormány vezérlőpanellel és kijelzővel
 f vészleállító gomb a készülék azonnali leállításához
 f automatikus sebesség csökkentés a sarkoknál, kanyaroknál

Alapfelszereltség

 f 1 tisztítótárcsa PP 0.6 mm
 f akkumulátor
 f akkumulátor töltő
 f akkumulátor töltöttségi szint kijelző
 f üzemóra számláló
 f 2 tartályos rendszer

UTÓRENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK +
CIKKSZÁM listaár (BRUTTÓ) Akciós ár (BRUTTÓ)

Alap tisztítótárcsa 7212070 30.517,- 27.990,-
Polírozó tisztítótárcsa 7212074 30.517,- 27.990,-
Súroló tisztítótárcsa 7212072 30.517,- 27.990,-
Tisztítófolyadék (10 l) 7321610 20.499,- 18.790,-

UTÓRENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK +
CIKKSZÁM listaár (BRUTTÓ) Akciós ár (BRUTTÓ)

Alap tisztítótárcsa 7212061 22.662,- 20.790,-
Oldalkefe 7211008 37.984,- 34.790,-
Vezető tárcsa 7213003 55.745,- 51.090,-
Tisztítófolyadék (10 l) 7321510 13.219,- 12.090,-

Európai
minőség

Infó & Videó

A videó 
megnyitásához 

olvassa be
a QR-kódot!

Európai
minőség

Listaár: 3.220.230,-

Cikkszám: 7203056

2.947.900,-

Listaár: 1.651.199,-

Cikkszám: 7202055

1.511.900,-
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MŰSZAKI ADATOK HKM 700 HKM 801 HKM 800

Működtetés manuális manuális manuális
Takarítási terület 500 – 1000 m² 500 – 1000 m² 500 – 1000 m²
Maximum takarítási terület 2.800 m²/h 3.200 m²/h 2.800 m²/h
Szélesség oldalkefékkel 700 mm 800 mm 800 mm
Szeméttartály mérete 20 l 30 l 40 l
Méretek (m x sz x h) 680 x 580 x 1000 mm 860 x 680 x 330 mm 800 x 660 x 330 mm
Tömeg 10 kg 12.3 kg 14 kg

HKM sorozat
Gyalogkiséretű seprőgépek otthoni vagy ipari használatra, beltérre vagy kültérre

 f tandemgörgős rendszer: két oldalkefe forgatja be a szemetet a nagy henger kefe alá, amely 
besepri azt a tartályba 
 f kisebb papír daraboktól kezdve a nagyobb méretű, akár fém üdítős dobozhoz is alkalmas
 f kopásálló kerekek
 f különféle kiegyenlítetlen padlóviszonyoknál is használhatók 
 f hosszú élettartamú poliamid sörtéjű kefékkel szerelve
 fmasszív ház fiber erősítésű műanyagból
 f felhasználóbarát kialakítás: rendkívül kézre álló, könnyen tolható
 f helytakarékos tárolás

HKM 700
Tandemgörgős rendszerrel.

HKM 800
Helytakarékosan, összecsukva is 
tárolható.

HKM 800
Tandemgörgős rendszerrel.

HKM 800
A főkefe magassága egyszerűen, és 
szerszám nélkül beállítható.

HKM 800
Nagy méretű, könnyedén üríthető 
tartály.

HKM 801
Tandemgörgős rendszerrel.

UTÓRENDELHETŐ 
KIEGÉSZÍTŐK

CIKKSZÁM
listaár 

(BRUTTÓ)
Akciós ár 
(BRUTTÓ)

Oldalkefe HKM 700-hoz 7311410 4.094,- 3.790,-
Hengerkefe HKM 700-hoz 7311411 5.742,- 5.290,-
Oldalkefe HKM 800-hoz 7311408 8.214,- 7.590,-
Hengerkefe HKM 800-hoz 7311409 25.975,- 23.790,-
Oldalkefe HKM 801-hez 7311415 4.094,- 3.790,-
Hengerkefe HKM 801-hez 7311416 7.803,- 7.190,-

+

Infó & Videó

A videó 
megnyitásához 

olvassa be a QR-kódot!

Európai
minőség

Listaár: 69.781,-

Cikkszám: 7304009

63.890,-

Listaár: 43.359,-

Cikkszám: 7304007

39.690,-

Listaár: 148.232,-

Cikkszám: 7304008

135.900,-

HKM 700

HKM 801

HKM 800
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KM 625 / KM 825 - Akkumulátoros gyalogkíséretű seprőgépek

 f kemény padlók és szőnyegek tisztításához
 f SLS automata szintező rendszer: a kefefej magassági 
szintje automatikusan állítódik, így biztosítva mindig 
a por, az állati szőr és az apróbb szennyeződések 
tökéletes, problémamentes felszedését
 f két és fél órás akkumulátor-üzemidő a kényelmes, 
tápkábel nélküli munkavégzéshez
 f a szállítási és tárolási fogantyú előre is hajtható

 f előbeállítások kisebb és nagyobb mértékű 
szennyeződésekhez, az egyszerű kezelés érdekében
 f igény szerint aktiválható automata elektromos 
szűrőtisztító mechanizmus
 f Auto-Stop rendszer
 f beépített akkumulátortöltő: könnyen feltölthető 
bármilyen aljzaton keresztül

Szállított tartozékok:
 f 12V 42Ah AGM akkumulátor
 f beépített akkumulátor töltő
 f oldalkefe
 f fő seprőhenger
 f szűrőlemez

Listaár: 1.052.575,-

Cikkszám: 7302162

963.900,-

Listaár: 1.155.225,-

Cikkszám: 7302182

1.057.900,-

Modell KM 625 KM 825

Cikkszám 7302162 7302182
Listaár 1.052.575,- 1.155.225,-
Akciós ár (Bruttó) 963.900,- 1.057.900,-

MŰSZAKI ADATOK

Tisztítási terület 625 m² 825 m²
Max. munka teljesítmény 2180 m² / óra 2600 m² / óra
Munka szélesség oldalkefe nélkül 405 mm 660 mm
Munka szélesség oldalkefével 625 mm 825 mm
Sebesség 0 - 3.5 km / óra 0 - 3.5 km / óra
Maximális lejtés 2% 2%
Kefe sebessége 550 fordulat / perc 550 fordulat / perc
Kefe átmérője 200 mm 200 mm
Szeméttartály térfogat 35 liter 45 liter
Zajszint 56 dB(A) 56 dB(A)
Rezgésszint 1.3 m/s² 1.49 m/s²
Teljesítmény 0.18 kW 0.18 kW
Tápegység 12V 42Ah AGM akkumulátor 12V 42Ah AGM akkumulátor
Akku. működési idő 110 perc 110 perc
Méretek (m x sz x h) 1033 x 615 x 994 mm 1033 x 815 x 994 mm
Tömeg 50 kg 55 kg

Európai
minőség

Kezelőpanel
1. Be- és kikapcsoló gomb
2. Numerikus kijelző
3. Váltógomb a feszültség vagy az üzemidő kijelzésére
4. A kis szennyeződések üzemmódjának be- és kikapcsoló gombja
5. A makacs szennyeződések üzemmódjának be- és kikapcsoló gombja
6. Akkumulátor töltöttségi állapot megjelenítése
7. Gomb a rázkódáscsökkentés manuális aktiválásához
8. Gomb az automatikusan aktív szívóventilátor kikapcsolásához

Nagy méretű szeméttartály. 
A szennyeződések közvetlenül a tartállyal elszállíthatók, kiüríthetők. 

Egyszerűen és könnyen kezelhető.

KM 625
KM 825
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AUKM 600
Halk üzemelésű, rendkívül hatékony vezetőüléses seprőgép

MŰSZAKI ADATOK AUKM 600
Fordulókör átmérője 3600 mm 
Max. tisztítási teljesítmény 5100 m² / óra
Munka szélesség oldalkefék nélkül 580 mm
Munka szélesség oldalkefékkel 1000 mm
Sebesség 0 - 4,8 km/h
Maximális lejtés 10%
Szeméttartály térfogat 20 l
Tápegység 2 x 12 V-os akku.
Akku. működési idő 240 perc
Méretek (m x sz x h) 1450 x 845 x 1030 mm
Tömeg 248 kg

 f akkumulátoros seprőgép két oldalkefével és egy fő seprőhengerrel
 f kompakt mérete lehetővé teszi a munkát szűk helyeken is
 f akár 4 órás megszakítás nélküli, emissziómentes elektromos üzemre képes
 f egyszerű és intuitív vezérlés
 f az alacsonyan elhelyezkedő lépcsőnek köszönhetően könnyedén fel lehet szállni 
a vezetőülésbe
 f a start & stop technológia révén a gép kikapcsol, ha nincs működtetve
 f ergonomikus kialakítású kezelőpanel

Rendkívül halk 
ÜZEMELÉS

Ergonomikus vezérlőpult kijelzővel, 2 
karral az oldalkefékhez.

2 x 12 V-os akkumulátor, max. 4 óra 
folyamatos, emissziómentes üzemidő.

2 db 400 mm szélességű oldalkefe.
Csendes és nagy hatásfokú működésének 
köszönhetően zárt terek, mint szállodák,  
rendezvényközpontok tisztítására is ideális.

UTÓRENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK +
CIKKSZÁM

listaár 
(BRUTTÓ)

Akciós ár 
(BRUTTÓ)

Főkefe PP 1 / 0.7 7311010 55.745,- 51.090,-
Oldalkefe PPL Ø 400 mm 7311011 16.515,- 15.190,-
Poliészter szűrő 7316010 86.297,- 78.990,-

Felszereltség:
 f elektromos meghajtású kefék
 f rezgéscsillapítás
 f papír szűrő
 f porelszívás
 f szeméttartály
 f akkumulátor + töltő
 f akkumulátor töltöttségi szint kijelző
 f üzemóra számláló
 f elektronikus fékrendszer
 f elektronikus vezérlőpanel

Listaár: 3.663.719,-

Cikkszám: 7305060

3.353.900,-


