
All-In-One porszívók: használatra készek, 
az Ön speciális alkalmazására tervezve

All-In-One sorozat



Az egyszerűség az All-In-One termékcsalád fő koncepciója. 
Arról az egyszerűségről beszélünk, amellyel egyedi alkal-
mazásához a megfelelő kombinációt kapja. 6 különböző 
modell közül választhat, amelyeket 6 különböző szegmens 
legfontosabb igényeinek megfelelően terveztük meg, és 

szereltünk fel, amely javítja porszívója hatékonyságát és 
így az a tökéletes megoldássá válhat az Ön számára.

Mi az Ön feladata? Egyszerűen dugja be és indítsa el…  
és minden további gondolkodás nélkül folytassa a munkát.

Annyira hatékony, amennyire egyszerű
All-In-One sorozat

ÁLTALÁNOS 
TISZTÍTÁS ÉPÍTŐIPAR PÉKSÉGEK

VHS120
Általános tisztítás

VHS120 H-osztály
Építőipar

VHS120 FN
Pékségek

Az általános tisztítást végző porszívó 
helytakarékos, de nagy teljesítményű. 
Tökéletes tartozékkészlettel van 
felszerelve, amelyben megtalálhatók  
a leggyakrabban használt eszközök.
Ezen ipari porszívók használatával 
tisztább munkakörnyezetet teremthet 
mindössze néhány percen belül.

A fókusz a teljes biztonságra irányul. 
Az építőipari porszívó H-osztályba 
tartozik és biztonságosan gyűjti össze 
a nagyon finom anyagokat. Longopac® 
rendszerrel van felszerelve, amely töké-
letes megoldás a feltakarítandó anyag 
felporszívózására és bezsákolására. A 
rendszer segítségével az anyag közvet-
lenül „végtelenített” polietilén zsákok-
ba gyűjthető, amelyek lezárhatók és 
eldobhatók. A rendszernek köszönhe-
tően teljes biztonságban végezheti a 
takarítást anélkül, hogy érintkezne a 
felszívott anyaggal.

A kemence belsejének takarításához 
a pékségek számára készült 
porszívónk használatát javasoljuk, 
amely NOMEX® szűrővel (önoltó 
anyag), speciális tartozékkészlettel 
rendelkezik, és alkalmas a forró 
anyagok felporszívózására. Tökéletes 
higiéniát teremthet, elkerülhet 
minden keresztszennyeződést, és 
kiváló termékminőséget érhet el.

IPARI KÉSZLET ANTISZTATIKUS KÉSZLET KEMENCE KÉSZLET



BORÁSZATOK
FÉMIPAR

ELSŐSORBAN OLAJ 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ

ELSŐSORBAN FORGÁCS 
ÖSSZEGYŰJTÉSÉHEZ

VHO200
Borászatok

VHS120 CC GV
Fémipar – Forgács

VHO200
Fémipar – Folyadékok

A borászati ágazatban fontos 
magasnyomású mosókkal lemosni a 
gépeket és a padlókat. Ezt követően  
a legjobb módja a környezet tisztán  
és szárazon tartásának a borászati 
porszívó használata, amelyet kifeje-
zetten folyadékok visszanyerésére 
terveztünk. Ez a modell leürítő 
készlettel van ellátva az összegyűjtött 
folyadékok könnyű és gyors ártalmat-
lanításához. Nemesacél anyagának 
köszönhetően még a savas folyadékok 
visszanyerésére is alkalmas.

A fémipar – forgács porszívó az 
ideális megoldás, ha a legfontosabb 
feladat a gépszerszámok és a padlók 
tisztítása, és a fémforgácsok 60%, 
illetve az olaj 40%-át vissza kell 
nyernie. Ez a modell egy ráccsal és 
szeleppel van felszerelve a szilárd 
anyagok és folyadékok tartályon 
belüli szeparálására. A szilárd anyag 
anyag lerakódik a rácson, míg a 
folyadékok a tartály alján elhelyezett 
manuális szeleppel leengedhetők. 
Ily módon a szűrő nem érintkezik 
közvetlenül a bejövő folyadékokkal  
és éles tárgyakkal.

A fémipar – folyadék felszívó 
porszívó az ideális megoldás, ha 
a legfontosabb feladat a tartályok 
leürítése, és a folyadékok 60%, 
illetve a fémforgács 40%-át vissza 
kell nyernie. Ez a modell egy 
leürítő készlettel van ellátva, amely 
tökéletes megoldás az összegyűjtött 
folyadékok eltávolítására, amelyek 
szilárd hulladékból lettek leszűrve és 
visszavezethetők a gépszerszámokba.

ÉLELMISZER KÉSZLET GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET OLAJBIZTOS KÉSZLET



A-Cleaning Kft.  

info@a-cleaning.hu 
www.takaritogeparuhaz.hu

Fedezze fel a kínálatot
VÁLTOZAT TARTOZÉKKÉSZLET

ÁGAZAT/
ALKALMAZÁS
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Standard

IPARI KÉSZLET

Általános 
tisztítás

 · Horganyzott szűkítő Ø 50/40
 · 5 m-es poliuretán tömlő karmantyúkkal
 · Krómozott markolat
 · Keres padlófúvóka porhoz és 
folyadékokhoz (400 mm széles)

 · Gumitölcsér
 · Körkefe nejlon sörtékkel (80 mm)
 · Horganyzott lapos végű résfúvóka  
(500 mm-es hosszúság)

 · Horganyzott csőcsatlakozások

H osztály (HC)

ANTISZTATIKUS KÉSZLET

Építőipar

 · Krómozott szűkítő
 · 5 m-es rugalmas vezetőtömlő
 · 2 vezetőkarmantyú
 · Krómozott markolat
 · Kerekes rázkódásvédő padlófúvóka porhoz 
(400 mm-es szélesség) szilikon ajkakkal

 · Horganyzott íves szerelvény
 · Antisztatikus körkefe
 · Horganyzott lapos szórócső
 · Vezető tölcsér

Nomex szűrő (FN)

KEMENCE KÉSZLET

Pékségek
 · Rugalmas tömlő magas hőmérséklethez 
(3 méter + fém rögzítések) horganyzott 
szűkítővel és szerelvénnyel

 · Alumínium 1 m-es toldat (3 darab) 
gyorscsatlakozóval

 · Kerekes fúvóka kemencetakarításhoz
 · PTFE csúszókarmantyú

Ciklon + Rács és 
szűrő (CC GV)

MUNKAGÉP TISZTÍTÓ KÉSZLET
Fémipar –  
forgács  
összegyűjtése

 · Horganyzott tömlőcsatlakozó
 · 5 m-es poliuretán tömlő+Karmantyúk
 · Horganyzott íves csatlakozó

 · Antisztatikus tölcsér
 · Antisztatikus gumifúvóka
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Leürítő készlet 
(olaj leürítés)

OLAJÁLLÓ KÉSZLET
Fémipar – 
folyadékok 
összegyűjtése

 · Horganyzott tömlőcsatlakozó
 · 5 m-es antisztatikus olajtaszító gumitömlő
 · Horganyzott íves csatlakozó

 · Antisztatikus tölcsér
 · Horganyzott résfúvóka
 · Olajleeresztő készlet

Leürítő készlet 
(élelmiszer 
leürítés)

ÉLELMISZER KÉSZLET

Borászatok
 · Rozsdamentes acél tömlőcsatlakozó
 · 5 m-es FDA gumitömlő
 · Rozsdamentes markolat
 · Nemesacél padlófúvóka folyadékokhoz 
(400 mm-es szélesség)

 · Rozsdamentes acél csatlakozó 
könyökdarab

 · FDA szilikontölcsér
 · Élelmiszerleeresztő készlet

Műszaki paraméterek

Leírás Mértékegy-
ség

VHS120
#ÁLTALÁNOS 
TISZTÍTÁS

VHS120 FN
#PÉKSÉGEK

VHS120 HC
#ÉPÍTŐIPAR

VHS120 CC GV
#FÉMIPAR –  
FORGÁCS

VHO200
#FÉMIPAR –  
FOLYADÉKOK

VHO200
#BORÁSZATOK

CSZ. 4012300068 4012300136 4012300070 4012300135 4010400054 4010400053

Feszültség V 230 230 230 230 230 230

Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50

Érintésvédelmi osztály IP 44 44 44 44 44 44

Érintésvédelmi osztály Osztály I I I I I I

Névleges teljesítmény kW 2 2 2 2 2,4 2,4

Légáramlás tömlő nélkül l/min 5200 5200 5200 5200 4500 4500

Légáramlás tömlő nélkül m3/h 312 312 312 312 270 270

Max. vákuum kPa 21 21 21 21 23 23

Max. vákuum mbar 210 210 210 210 230 230

Zajszint dB(A) 74 74 74 74 70 70

Tartályméret l 37 37 - 37 - -

Longopac kapacitás l - - 25 - - -

Maximális folyadékkapacitás l - - - - 75 75

Forgács-kapacitás l - - - - 22 22

Főszűrő típusa
L osztály 
poliészter

L osztály 
poliészter

M-osztályú 
poliészter ragasztott 
varratokkal

L osztály 
poliészter

- -

Főszűrő felülete cm2 16000 16000 16000 16000 - -

Áramlással szembeni hepa 
szűrő h14 terület

cm2 - - 16000 - - -

Bemenet mm 50 50 50 50 50 50

Hosszúság x szélesség x 
magasság

cm 56 x 57 x 101,5 56 x 57 x 101,5 63 x 62,8 x 130 56 x 57 x 101,5 58 x 88 x 123 58 x 88 x 123

Tömeg kg 38 38 53 38 60 60
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