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MAXIMUS
Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem
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Doporučené využití
Vhodné pro hotely, kanceláře, kliniky, pečovatelské domy, školy, školky apod. Určen pro výkonné sání na jakémkoliv povrchu. Skvěle se hodí k čištění koberců. 
Maximus je extrémně tichý s pouhými 62 dB (A) vydávaného hluku a je optimální volbou pro využití v pracovní době. Jeho obrovská savost 60 litrů za sekundu při 
tlaku 290 mbar se hodí pro rychlou a pohodlnou práci. Díky vestavěnému regulátoru výstupu se síla sání automaticky přizpůsobuje typu podlahy. Kořen sací 
hadice je schopen rotace o 360 stupních, tím zabraňuje pokroucení hadice a umožňuje její dosah až 15-ti metrů. Přívodní elektrický kabel o délce 10 metrů může 
být omotán kolem hlavy vysavače nebo zavěšen na dedikovaném háku. Může být používán i bez výměnných pytlů, jelikož omyvatelný fleecový filtrovací koš jej 
snadno zastoupí.  

Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem, třináctilitrovou nádobou a hlučností pouhých 62 dB (A).

Bezprašné odstranění odpadu pomocí uzavíratelného, pětivrstvého filtrovacího pytle

Pohodlná manipulace jednou rukou díky nízké hmotnosti a kompaktnímu vzhledu

Šikovně ovladatelný nožní spínač pro zapínání a chytré uchycení hubice na boku vysavače

Možnost pojmutí velkého množství prachu s 270 milimetrovou kombinační hubicí

Vhodné pro jedince trpící alergiemi s volitelným filtrem HEPA H12

Extra dlouhá základna s kolečky zabraňuje vysypání obsahu vysavače

Kluzná lišta na spodku vysavače usnadňuje přejíždění prahů dveří

Univerzální elastické nárazníky

Hadice vysoké kvality bez tzv. Memory-efektu 

VLASTNOSTI
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MAXIMUS
Vysavač pro suché sání se skvělým sacím výkonem
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Technické informace
Voltáž
Maximální příkon
Hlučnost
Síla sání
Materiál nádoby
Objem nádoby
Objem filtračního pytle
Délka přívodního kabelu
Délka hadice
Váha
Rozměry (délka, šířka, výška)

230 V / 50 Hz
1250 W
62 db(A)
290 mbar
Umělá hmota
13 litrů (brutto)
9 litrů
10 m
2,5 m
4,8 kg
29 x 40 x 40,5 cm

Vysavač a doplňky
Maximus vysavač pro suché sání
Kombinační hubice 307 mm
Hubice na parkety 360 mm
Fleecové filtrační pytle (10 kusů)
Fleecové filtrační pytle (250 kusů)
Filtrační kazeta HEPA H12 

111.001
106.039
101.088
106.013
106.014
111.132

Položka č.

Uložení kabelu na hlavě vysavače a místo pro 
uložení hubice na boku.

Čtyři úložné prostory pro doplňky vysavače na 
zadní straně a otvory pro další hubice.

Maximální ergonomie: vysavač a jeho doplňky 
mohou být snadno neseny jednou rukou.

Maximus je vybaven filtrační kazetou, k jejímuž 
vyjmutí není zapotřebí žádného nářadí. Na 
požádání možnost rozšíření na HEPA H12.

2 x 0,5 metrů aluminiová trubice a 2,5 metrů dlouhá hadice
Fleecový filtrační koš a fleecový filtrační pytel
Úzká hubice, kombinovaná hubice pro vysávání čalounění a nábytku
270 milimetrová kombinační hubice 

STANDARDNÍ SADA
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MAXIMUS PRO
Vysavač pro suché sání s nejvyššími požadavky na čistotu
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Doporučené využití
Vhodné pro hotely, kanceláře, kliniky, pečovatelské domy apod. V kombinaci s elektrickým turbokartáčem (technologie ‘Electric Turbobrush‘) je tento vysavač 
vhodný pro silně znečištěné koberce všech druhů, a to včetně koberců typu vysoký vlas. MAXIMUS PRO je vyjímečně tichý a výkonný kompaktní vysavač. 
Integrovaný automatický napájecí zdroj pro volitelný elektrický turbokartáč je výhodně umístěn na ergonomickém zakončení sací hubice. Po vypnutí elektrického 
kartáče jsou automaticky odsány zbývající častečky z hadice. Výška teleskopické sací trubice je plně nastavitelná, a tím je zajištěna snadná manipulace. Velká 
pogumovaná kolečka zajistí tichý provoz i na kachlových podlahách a nepoškodí citlivější povrchy.

Plně vybavený vysavač pro suché sání. Pro nejvyšší požadavky na pohodlí a čistotu. Včetně filtru HEPA H12.

Stejná konstrukce jako MAXIMUS, jen s následnými vylepšeními:

Automatická zásuvka pro elektrický kartáč, výhodně umístěná na ergonomické rukojeti sací hubice

Automatické následné odsání zbylých částic z hadice a kartáče po vypnutí elektrického kartáče

Gumová kolečka a otočné čepy pro tichý provoz na kachlích

Teleskopická sací trubice vyrobená z nerezové oceli

Vhodné pro lidi trpící alergiemi - integrovaný filtrační kartridž HEPA H12

Odpojitelný napájecí kabel

VLASTNOSTI
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04

Technické informace
Voltáž
Maximální výkon
Napájecí zdířka
Hlučnost
Maximální síla sání
Materiál nádoby
Objem nádoby
Objem filtračního pytle
Délka napájecího kabelu
Délka hadice
Hmotnost
Rozměry (délka – šířka – výška)

230 V / 50 Hz
1250 W
230 V / automatický
62 db(A)
290 mbar
Plast
13 litrů
9 litrů
10 m
2,5 m
4,9 kg
29 x 40 x 40,5 cm

Vysavač a doplňky Položka č.

Napájecí zdířka, která automaticky zapíná 
elektrický sací kartáč.

MAXIMUS PRO je vybaven integrovaným a 
odnímatelným filtračním kartridžem HEPA H12.

Odpojitelný 10 m dlouhý napájecí kabel. Příslušenství: 280 mm elektrický sací kartáč s 
integrovaným stálým pohonem, nerezová 
teleskopická trubice a 2 m dlouhá sací hubice.

Teleskopická sací trubice (0.6 – 1.0 m) 
z nerezové oceli
2.5 m dlouhá sací hadice
10 m dlouhý odpojitelný napájecí kabel
Textilní filtrační koš a textilní filtrační pytel
Hubice pro sání ve štěrbinách, 
kombinovaná hubice na čalounění a nábytek
270 mm dlouhá kombinační hubice
Filtrační kartridž HEPA H12

STANDARDNÍ SADA

MAXIMUS pro vysavač pro suché sání, samostatně
MAXIMUS pro sada se sacím kartáčem
Turbokartáč 284 mm
Kombinační hubice 307 mm
Hubice na parkety 360 mm
Teleskopická sací trubice z nerezové oceli (0.6 – 1.0 m)

Textilní filtrační pytle (10 kusů)
Textilní filtrační pytle (250 kusů)
Filtrační kartridž HEPA H12

111.002
111.135
111.144
106.012
106.039
101.088
106.013
106.014
111.132
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MEDUSA
Průmyslový zametač na baterie pro rychlé a bezdrátové čištění

05

Doporučené využití
Medusa je vhodná pro čištění venkovních i vnitřních povrchů. Je ideální pro úklid vchodových prostor, vstupních hal a chodeb, schodišť, příjezdových cest, 
skladišť a kancelářských prostor, letišť a nádražních prostor. Medusa je vysavač napájený bateriemi speciálně vyvinutý pro profesionální užití. Šířka čistícího 
povrchu je 37 centimetrů a to včetně do středu rotujících postranních kartáčů. Díky své nízké hmotnosti a kompaktnímu vzhledu může být Medusa využívána k 
úklidu těžko dosažitelných prostor. Postranní kartáče umožňují dokonalý úklid i v těch nejmenších a nejhůře dosažitelných rozích. Silná baterie typu Lithium-Ion 
(bez paměťového efektu) o síle 10.8 V a 1.5 Ah umožňuje provoz vysavače až po dobu 45 minut na jednu baterii. Volitelná sekundární baterie může být přímo 
upevněna na těle vysavače a s ním přenášena. Rychlonabíjecí přístroj, který je součástí balení, dokáže baterii dobít za dobu 70 minut.    

Plovoucí válcový kartáč se přizpůsobuje jakémukoliv povrchu, ať už tvrdému či krytému kobercem.

Velký nožní pedál pro aktivaci bez nutnosti ohýbání se

Hlavní válcový kartáč a postranní kartáče mohou být vyměněny bez použití nářadí

Hliníková teleskopická rukojeť pro optimální polohování při práci

Gumová kolečka nezanechávají stopy ani na citlivých površích

Přihrádka na odpad o objemu 2 litry

Vyměnitelný okraj na spodní straně vysavače je opatřen štětinami

Velmi nízká hlučnost, hodí se pro práci v úředních hodinách

Snadno složitelné pro úsporu místa při uskladnění 

Kompaktní, lehký a snadno ovladatelný pro jakéhokoliv uživatele

VLASTNOSTI
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Technické informace
Voltáž za provozu
Provozní napětí
Maximální příkon
Výdrž baterie
Hlučnost
Materiál nádoby
Objem nádoby
Váha
Rozměry (délka, šířka, hloubka)

230 V / 50 Hz
10,8  V / 1,5 Ah
25 W
45 min. / baterie
63 db(A)
Plast
2 litry
2,8 kg
30 x 36 x 11 cm

Vysavač a doplňky
Vysavač na baterie Medusa
Vyměnitelná baterie 10.8 V / 10.5 Ah
Sada Medusa se 2 bateriemi
Hlavní válcový kartáč
Postranní kartáč
Vyměnitelný okraj se štětinami
Nabíječka na baterie

204.001
204.101
204.002
204.119
204.120
204.116
204.100

Položka č.

Hlavní válcový kartáč a postranní kartáče 
mohou být vyměněny bez použití nářadí.

Snadno složitelné pro úsporu místa při 
uskladnění. Ergonomický tvar pro snadné 
zacházení.

Obzvláště velká přihrádka na odpad o objemu 
2 litrů.

Standartní rychlonabíječka baterií dobije 
vysavač za pouhých 70 minut. Efektivní bez 
ohledu na míru nabití baterie.

1 x baterie Lithium-Ion
1 x nabíječka baterie
1 x hliníková teleskopická rukojeť 

STANDARDNÍ SADA
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KETOS N81/2 K
Vysavač pro mokré a suché sání s obrovským výkonem
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Doporučené využití
Ideální na stavbu, pro úklidové služby nebo do stravovacích zařízení. Ketos, s nádobou z odolného plastu, je vysoce účinný a moderní komerční vysavač pro 
profesionální užití. Má tlak 300 mbarů a objem nádoby 70 litrů. Společně se stabilní nádobou je vybaven robustním pojezdem s kovovými otočnými čepy a velkými 
koly potaženými gumou. Spolehlivý a patentovaný systém Cyclone Water Separation byl integrován do nové produktové linie a zajišťuje optimální přísun vody. 
Víření vody při jejím přísunu způsobuje, že se vodní tříšť zachycuje na stěnách nádoby vysavače. Další filtrační materiály zde nejsou tedy zapotřebí. Navíc je 
vybaven funkcí foukání na zadní straně přístroje, aktivovatelné pouhým zasunutím vysávací trubice. K dalším novým prvkům pak patří velký uzamykatelný hák na 
přívodní kabel, přídavná foukací hadice a snadno odnímatelná filtrační kazeta, která zvyšuje míru odstranění prachu na standard HEPA H12.  

Nejnovější technologie s patentovaným systém Cyclone Water Separation a nádobou o objemu 70 litrů.

Vysoký výkon (regulace výkonu), ale přitom nízká hlučnost, pouhých 76 db (A)

Ekonomický a Turbo mód

Robustní pojezd, stabilní kovové otočné čepy s velkými koly potaženými gumou

Systematicky oddělovaný chladný a zpracovaný vzduch

Uskladnění všeho příslušenství na zadní straně přístroje

Vyprazdňování pomocí hadice ve tvaru L

Nádoba, madlo a trubice vyrobeny z nerezové oceli

Systém Cyclone Water Separation

Unikátní uzamykatelný hák na přívodní kabel

VLASTNOSTI
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KETOS N81/2 K
Vysavač pro mokré a suché sání s obrovským výkonem
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Technické informace
Voltáž
Maximální příkon
Počet turbín
Hlučnost
Sací výkon
Materiál nádoby
Objem nádoby
Délka přívodního kabelu
Délka hadice
Hmotnost
Rozměry (délka, šířka, výška)

230 V / 50 Hz
2600 W
2
76 db(A)
280 mbar
Plast
80 litrů
15 m
3 m
20,6 kg
62 x 45 x 98 cm

Vysavač a doplňky
Ketos N 81/2 vysavač pro mokré a suché sání
Nástavec pro kovovou podlahu
Fleecový filtrační pytel (5 ks)
Filtrační kazeta HEPA H12
Sací hadice o délce 15 metrů

112.002
102.051
102.031
112.010
102.032

Položka č.

Přepínač na předním panelu vysavače Vám 
umožní přepínání mezi módy Economy a 
Turbo.

Ketos N 81/2 K je vybaven snadno odnímatel-
nou filtrační kazetou na straně s výfukem, 
možnost upgradu na HEPA H12.

Hadice pro vypouštění odpadní vody 
(ve tvaru L) pro snadné vyprázdnění nádoby.

Příslušenství: nástavec pro kovovou podlahu 
440 mm. Vyroben z obzvláště silného hliníku.

2 x 0,5 m trubice z nerezové oceli
3 m dlouhá vysávací hadice
Kazeta na jemný prach a fleecový filtrační pytel
Systém Cyclone
Nástavec pro čištění nábytku a úzkých škvír
Nástavce pro mokrou a suchou podlahu o velikosti 360 mm

STANDARDNÍ SADA
Patentovaný systém pro oddělování vody
Water Separation System
Prostřednictví vířivého pohybu u přívodu vody je vstřikovaná voda 
oddělována od stěn nádoby. To znamená, že nejsou potřeba další filtrační 
materiály. Díky plovoucímu automatickému deaktivátoru tak nedochází k 
vysokému nahromadění pěny. Větrací otvory, které jsou umístěny po 
stranách stroje, zajišťují absolutní oddělení čerstvého a zpracovaného 
vzduchu.
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KETOS N56/2 E
Nerezový vysavač pro suché i mokré vysávání s extrémní silou
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Doporučené využití
Tento super výkonný vysavač nejvyšší třídy pro nejnáročnější uživatele je ideálním řešením pro všechny dodavatele úklidových služeb, ale také zejména pro 
průmysl, technické služby a gastronomické provozy. Vzhledem k rostoucím požadavkům na ekologii byla snížena i jeho hlučnost na pouhých 76 dB (A) při 
provozu na plný výkon. Umožňuje nastavení úsporného nebo turbo módu v závislosti na typu úklidu. Spolehlivý a patentovaný systém Cyclone Water Separation, 
který byl do nové řady integrován, zajišťuje optimální příjem vody. Kromě toho je Ketos na své zadní straně vybaven ventilátorem, který se aktivuje při vložení 
podtlakové hadice. Mezi další nové funkce patří také velký uzamykatelný kabelový hák, další ventilátor hadice a snadno vyjímatelná kazeta filtru, která zvyšuje 
míru odstranění prachu na standard HEPA H12. Ketos lze pohodlně vyprázdnit pouhým nakloněním jeho těla nebo prostřednictvím posílené zakřivené hadice.

Nejnovější technologie s patentovaným systém Cyclone Water Separation a nádobou o objemu 70 litrů.

Extrémně výkonný, ale přitom s nízkou hlučností pouhých 76 db (A) 

Nastavení úsporného Ekonomického nebo Turbo módu

Robustní pojezd, stabilní kovové otočné čepy s velkými koly potaženými gumou

Systematicky oddělovaný čerství a zpracovaný vzduch

Vyprazdňování odpadu pouhým překlopením nebo přes hadici

Tělo stroje, madlo a sací trubka z ušlechtilé oceli

Systém Cyclone Water Separation

Unikátní uzamykatelný kabelový hák 

Regulace výkonu a nové funkce ventilátoru

VLASTNOSTI
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Technické informace
Voltáž
Maximální příkon
Počet turbín
Hlučnost
Sací výkon
Materiál nádoby
Objem nádoby
Délka přívodního kabelu
Délka hadice
Hmotnost
Rozměry (délka, šířka, výška)

230 V / 50 Hz
2600 W
2
76 db(A)
300 mbar
Nerezová ocel
55 litrů (velká)
10 m
3 m
21 kg
47 x 57 x 90 cm

Vysavač a doplňky
Ketos N 56/2 N pro mokré a suché sání
Tryska do úzkých uliček 650 mm
Podlahová hubice z kovu 450 mm
Filtrační kazeta HEPA H12
Fleecový filtrační pytel (5 ks)
Sací hadice o délce 15 metrů

112.001
102.010
102.051
112.010
102.031
102.032

Položka č.

Přepínač na předním panelu vysavače Vám 
umožní přepínání mezi módy Economy a 
Turbo.

Ketos N 81/2 K je vybaven snadno odnímatel-
nou filtrační kazetou na straně s výfukem, 
možnost upgradu na HEPA H12.

Velký uzamykatelný kabelový hák s otočným 
kloubem.

Standardní sada: funkce vyklápění umožňuje 
ergonomické vyprazdňov

2 x 0,5 m vakuové trubice z nerezové oceli
3 m dlouhá vysávací hadice
Kazeta na jemný prach a fleecový filtrační pytel
Systém Cyclone
Nástavec pro čištění nábytku a úzkých škvír
Nástavce pro mokrou a suchou podlahu - 360 mm

STANDARDNÍ SADA

Patentovaný systém pro oddělování vody
Water Separation System
Prostřednictví vířivého pohybu u přívodu vody je vstřikovaná voda 
oddělována od stěn nádoby. To znamená, že nejsou potřeba další filtrační 
materiály. Díky plovoucímu automatickému deaktivátoru tak nedochází k 
vysokému nahromadění pěny. Větrací otvory, které jsou umístěny po 
stranách stroje, zajišťují absolutní oddělení čerstvého a zpracovaného 
vzduchu.
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SE 7
Vodní vysavač s rozprašovačem a oddělitelnou nádrží proti pěnění
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Doporučené využití
Vodní vysavač SE 7 je určen pro čištění koberců a čalounění v kancelářích, klinikách, kinech, domácnostech, ale také v automobilech. Má rozprašovací tlak 4 
bary a sací tlak 230 mbarů, díky čemuž se stává velmi výkonným a rychlým.  Pomocí páky ventilu u rukojeti lze vypnout nebo zapnout funkci rozprašovače. SE 7 
má nádobu na čistou vodu o objemu 6,5 litru a nádobu pro odpadní vodu, též o objemu 6,5 litru. Obě tyto nádrže jsou samostatně oddělitelné. Třetí integrovaná 
nádoba je určena pro odpěnění. Podlahová trubice, která je z průhledného materiálu, umožňuje pohled na čištěný povrch a kontrolu nad celým procesem čištění.  
Její ergonomický tvar zaručuje velmi snadnou práci. Rolovací kabel pro napájení dlouhý 7,5 m zaručuje velký pracovní prostor kolem extraktoru. Tělo vysavače je 
vyrobeno z odolného plastu a je vybaveno velkými pogumovanými koly, které nezanechávají žádné stopy ani na citlivém povrchu. 

Profesionální extraktor pro čištění koberců a čalounění s vysokým tlakem a sacím výkonem.

Rozprašovací tlak 4 bary a sací výkon 230 mbarů zajišťuje velmi důkladné čištění

Rozprašovací a extrakční funkce jsou samostatně ovladatelné

Samostatné nádrže na čistou a odpadní vodu, každá s obsahem 6,5 l

Samostatná nádoba na odpěňovač 

Průhledné ergonomické trysky podlahové trubice

Dlouhá vakuová trubice z nerezové oceli pro pohodlnou a snadnou práci

Pogumovaná otočná kolečka a velká zadní kola pro práci bez zanechávání stop

VLASTNOSTI
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Technické informace
Voltáž
Spotřeba energie (celý přístroj) 
Spotřeba energie (čerpadlo) 
Maximální sací výkon
Tlak rozprašovače
Objem nádrže na vodu 
Délka napájecího kabelu
Délka sací hadice
Hmotnost
Rozměry (délka, šířka, výška)

230 V / 50 Hz
1100 W
50 W
230 mbar
4 bar
každý 6,5 litrů
7,5 m
2,5 m
13 kg
55 x 35 x 63,5 cm

Vysavač a doplňky
SE 7 rozprašovací čisticí extraktor 107.001

Položka č.

Samostatné přepínače pro funkce rozprašování 
a sání.

Samostatná nádrž umožňuje použití 
odpěnovače a zaručuje bezproblémovou práci.

Průhledná podlahová tryska s dlouhou sací 
trubicí pro pohodlné čištění koberců.

Průhledná tryska určená pro čištění 
čalouněného nábytku a sedadel automobilu.

2 x 0,5 m vakuová trubice z nerezové oceli
2,5 m dlouhá kombinovaná hadice 
Podlahová hubice 250 mm 
Hubice na čalounění 105 mm 
Nádrž pro odpěnění

STANDARDNÍ SADA


