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iPulse L-1635 Basic
Na extrémne jemný  
a problematický prach.

iPulse L-1635 Top
Na extrémne jemný a problematický 
prach. S manipulačnou rukoväťou.

Číslo produktu 018539 018621

Obsah balenia
Sada príslušenstva Ù Basic, je možné objednať len 

jednotlivé diely
Ù EWS, obj. č. 072401

Filtračné vrecko 1 ks FBV 25-35
náhrada obj. č. 411231  (5 ks)

1 ks FBV 25-35
náhrada obj. č. 411231 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FKP 4300 (polyester)  
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 416069

FKP 4300 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 416069

Pulzné čistenie filtra áno – iPulse áno – iPulse

Smartfix na zafixovanie boxu na náradie nie, multifunkčný prvok áno

Multifunkčný prvok áno, 4× nie

Regulátor rýchlosti áno, bezstupňový áno, bezstupňový nlos

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno

Kontrolka filtra áno áno

Manipulačná rukoväť nie, voliteľné FB 35, obj. č. 445137 áno

Rukoväť s háčikom na kábel/ upevnenie hadice – 
fixácia zástrčky

áno/áno (1 ks suchý zips) áno/áno (2 ks suchý zips)

Spínač predvoľby objemového prietoku/ø hadice nie nie

Elektrické monitorovanie prietoku s optic kou + 
akustickou výstražnou funkciou

nie nie

Rotačná lopatka na flexibilné použitie flísových 
filtračných vreciek a PE vyprázdňovacích vreciek

áno áno

Upevnenie sacej hadice áno áno

Jemný štart/dobeh áno áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie áno áno

Odkladanie príslušenstva nie, voliteľné (obj. č. 445113) áno

Technické parametre

Príkon  (max.)  Watt 1600 1600

Objemový prietok (max.) meraný pri hlave motora l/s 75 75

Objemový prietok (max.) meraný na konci hadice l/s 45 45

Podtlak (max.) meraný na hlave motora  mbar 280 280

Podtlak (max.) meraný na konci hadice mbar 245 245

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

35/25/22 
plast

35/25/22 
plast

Hlučnosť dB(A) 69 69

Rozmery  D × Š × V (*vrátane FB) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92 cm

Hmotnosť kg 15,6 16,8

Dĺžka napájacieho kábla   m 8 (guma, H05RR-F), červený 8 (guma, H05RR-F), červený

Maximálny rádius vysávania m 11,0 – 12,0 13,0 – 14,0

 Obsah balenia: 

Vybavenie
1 x sacia hadica s červeným prídavným vzduchovým 

krúžkom, ø 35 mm × 5 m, obj. č.447193
1 x rukoväť hadice, nehrdzavejúca oceľ, s prídavnou 

vzduchovou filtráciou, obj. č. 421445
2 x sacia trubica, nehrdzavejúca oceľ  

(každá 50 cm), obj. č. 424842
1 x štrbinová hubica (dĺžka 22 cm), obj. č. 417011 
1 x spojovacia objímka, stupňovitá, obj. č. 425719 
1 x prachová hubica 37 s vložkou na tvrdú podlahu

Vybavenie
 1 x sacia hadica, ø 35 mm × 3,2 m,  

obj. č. 447193
1 x rúrka, plastová s doplnkom vzduchovej filtrácie, obj. 

č. 424804
2 x sacia trubica, plastová (každá 50 cm),  

obj. č. 424859
1 x štrbinová hubica (dĺžka 22 cm),  

obj. č. 417011 
1 x gumová hubica (dĺžka 23 cm), obj. č. 425696 
1 x podlahová hubica 30 (BG Bau), obj. č. 440941

Top
– Smartfix
– 2 ks suchý zips
– manipulačná rukoväť 
– sada príslušenstva EWS:*

Basic
– 1 suchý zips 
– sada príslušenstva BASIC*

Trieda kvality I

Súprava koľajníc (Smartfix)
obj. č. 445106

Adaptérová doska
obj. č. 449432 

Odkladanie príslušenstva 
obj. č. 445113

starbox II FBPE 25/35
obj. č. 444475

Boxy sú vybavené rôznym príslušenstvom.
Viac informácií na www.stopka.tech

Manipulačná rukoväť FB 35
obj. č. 445137

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Nanofilter 
obj. č. 445106 

+

=

starbox II FBV 25/35
obj. č. 444451

=

Flísové filtračné vrecko 
FBV 25/35
5 ks

PE vyprázdňovacie vrecko 
FBPE 25/35
5 ks

starbox II FKP 4300
obj. č. 444468

=

Filtračné kazety 
FKP 4300
2 ks

ľavá a pravá, s upevňovacím materiálom  
(2 × suchý zips, 4 × spax skrutky)

Hladký povrch s nanovrstvou a väčšia vzdialenosť medzi záhybmi 
umožňujú väčší objemový prietok počas dlhšieho časového 
obdobia a následne lepšie čistenie filtra.

Zvlášť vhodný na jemný prach obsahujúci vlákna.

alebo

alebo

séria iPulse

Vysávač k elektrickému náradiu (mokré/suché vysávanie)
Na vysávanie priamo pri elektrickom náradí pri vŕtacích, frézovacích, brúsiacich a píliacich prácach v dielni alebo na stavbe.  
Je vhodný na efektívne nepretržité použitie na extrémne jemný a problematický prach.

iPulse REL   ADED

• • ••• ••• ••

EXTRÉMNE  
PRACHOVÉ EMISIE

∞
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séria iPulse

Bezpečnostné vysávače M, H a H-azbest
Špecialisti na najefektívnejšie odstraňovanie nebezpečného prachu.

Číslo produktu 018935 018638 018614 018645

Obsah balenia
Sada príslušenstva ÙPozri obsah balenia Safe ÙPozri obsah balenia Safe Plus ÙPozri obsah balenia Safe Plus ÙPozri obsah balenia Safe Plus

Filtračné vrecko 3 ks špeciálne vyprázdňovacie vrecko PE 
náhrada obj. č. 425764 (5 ks)

3 ks špeciálne vyprázdňovacie vrecko PE 
náhrada obj. č. 425764 (5 ks)

Pozri obsah balenia Safe plus Pozri obsah balenia Safe plus

Vybavenie

Hlavný filter FKP 4300 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 416069

FKP 4300 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 416069

FKP 4300 HEPA (polyester)
Účinnosť filtra: 99,995 %, obj. č. 419190

FKP 4300 HEPA (polyester)
Účinnosť filtra: 99,995 %, obj. č. 419190

Pulzné čistenie filtra áno – iPulse áno – iPulse áno – iPulse áno – iPulse

Smartfix na zafixovanie boxu na náradie nie, multifunkčný element áno áno áno

Multifunkčný prvok áno, 4× nie nie nie

Regulátor rýchlosti áno, 2-úrovňový áno, 2-úrovňový áno, 2-úrovňový áno, 2-úrovňový

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno áno áno 

Kontrolka filtra áno áno áno áno

Manipulačná rukoväť nie, voliteľný FB 35, obj. č. 445137 áno áno áno

Rukoväť s háčikom na kábel/upevnenie hadice – fixácia 
zástrčky

áno/áno (1 ks suchý zips) áno/áno (2 ks suchý zips) áno/áno (2 ks suchý zips) áno/áno (2 ks suchý zips)

Spínač predvoľby objemového prietoku/ø hadice áno/21, 27, 35 áno/21, 27, 35 áno/21, 27, 35 áno/21, 27, 35

Elektrické monitorovanie prietoku s optickou + akus-
tickou výstražnou funkciou

áno áno áno áno

Rotačná lopatka na flexibilné použitie flísových 
filtračných vreciek a PE vyprázdňovacích vreciek

áno áno áno áno

Upevnenie sacej hadice áno áno áno áno

Jemný štart/dobeh áno áno áno áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno áno áno

Antistatické vybavenie áno áno áno áno

Odkladanie príslušenstva áno áno áno áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1600 1600 1600 1200

Objemový prietok (max.) meraný pri hlave motora l/s 75 75 75 70

Objemový prietok (max.) meraný na konci hadice l/s 45 45 45 40

Podtlak (max.) meraný na hlave motora vmbar 280 280 280 265

Podtlak (max.) meraný na konci hadice mbar 245 245 245 230

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda  
materiál nádoby l

35/25/22 
plast

35/25/22 
plast

35/25/22 
plast

35/25/22 
plast

Hlučnosť  dB(A) 69 69 69 69

Rozmery D × Š × H (*vrátane FB) 53 × 40 × 56 cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm 66 × 40 × 92* cm

Hmotnosť kg 15,6 16,8 16,8 16,8

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (guma, H07RN-F), červený 8 (guma, H07RN-F), červený 8 (guma, H07RN-F), červený 8 (guma, H07RN-F), červený

Maximálny dosah vysávania m 13,0 13,0 13,0 13,0

iPulse M-1635 Safe Plus
Účinnosť filtra minimálne 99,9 % 
podľa triedy prachu M

iPulse M-1635 Safe
Účinnosť filtra minimálne 99,9 % 
podľa triedy prachu M

iPulse H-1635 Safe Plus
Účinnosť filtra minimálne 99,995 % 
podľa triedy prachu H
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iPulse REL   ADED

iPulse H-1235 Asbest Safe Plus
Účinnosť filtra najmenej 99,995 % podľa 
triedy prachu H azbest
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t

bis

200,-- 

  EU R O

Vybavenie
1 x sacia hadica AS s červeným prídavným vzduchovým 

krúžkom, ø 35 mm × 5 m, obj. č. 447162
2 x sacia trubica ES 35-50, nehrdzavejúca oceľ,  

ø 35 mm × 50 cm obj. 424842
1 x rukoväť hadice z nehrdzavejúcej ocele, stupňovitá,  

obj. č. 421445 1
1 x podlahová hubica 30, obj. č. 440941
1 x pripojovacia objímka, stupňovitá, obj. č. 425719
1 x štrbinová hubica (22 cm), obj. č. 417011

Viac informácií sa dozviete na www.stopka.tech

Vybavenie
 1 x sacia hadica s červeným prídavným  

vzduchovým krúžkom, ø 35 mm × 5 m,  
obj. č. 447193

2 x sacia trubica, plast, ø 35 mm × 50 cm,  
obj. 424859

1 x rukoväť hadice z nehrdzavejúcej ocele, 
stupňovitá, obj. č. 421445

1 x podlahová hubica 30, obj. č. 440941
1 x pripojovacia objímka stupňovitá,  

obj. č. 425719  
1 x štrbinová hubica (22 cm), obj. č. 417011

 Výhody antistatickej sacej hadice: 
Trvale elektrostaticky vodivá – bez statického náboja  
(pozri vysávače iPulse Safe Plus)
Nezanecháva stopy – žiadne pásy na povrchoch
Veľmi flexibilná a odolná proti oderu
Patentovaná konštrukcia a výrobné procesy
Spojovacie puzdro, otočné o 360 °, na rúrku a bajonet – žiadne krútenie

Antistatische Ausrüstung

Safe Plus
– Smartfix
– 2 ks suchý zips  
– manipulačná rukoväť

Safe
– 1 suchý zips
– sada príslušenstva EW:*

 Obsah balenia: 

Trieda kvality I

ODSTRÁNI JEMNÝ PRACH     

OCHRÁNITE SI SVOJE ZDRAVIE
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ISC L-1625
Výkonná kompaktná 
verzia na prach triedy L

ISC L-1625 Top
S príslušenstvom na čistiace 
práce

ISC L-1650 Top
Veľká verzia s 50 l nádobou  
a manipulačnou rukoväťou

Séria ISC Compact

Vysávač k elektrickému náradiu (mokré/suché vysávanie)
Kompaktná verzia aplikovateľná na prach. Na vysávanie priamo  
pri elektrickom náradí pri vŕtacích, frézovacích, brúsiacich  
a píliacich prácach v dielni alebo na stavbe.

Číslo produktu 018744 018577 018584

Obsah balenia

Sada príslušenstva ÙEW, obj. č. 044705 ÙEWS, obj. č. 072401 ÙEWS, obj. č. 072401

Filtračné vrecko 1 ks FBV 25-35
náhrada obj. č. 411231 (5 ks)

1 ks FBV 25-35 
náhrada obj. č. 411231 (5 ks)

1 ks FBV 45-55 
náhrada obj. č. 435039 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FKP 4300 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 416069

FKP 4300 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 416069

FKP 4300 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 416069

Pulzné čistenie filtra áno – počas pracovných prestávok áno – počas pracovných prestávok áno – počas pracovných prestávok

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno áno

Regulátor rýchlosti áno, bezstupňový áno, bezstupňový áno, bezstupňový

Kontrolka filtra áno áno áno

Rukoväť s káblovým háčikom/upevnením hadice – 
upevnenie zástrčky

áno/áno, 1 ks suchý zips áno/áno, 1 ks suchý zips áno/áno, 1 ks suchý zips

Spínač predvoľby objemového prietoku/ø hadice nie nie nie

Signálny tón, ak je objemový prietok príliš nízky nie nie nie

Otočný posúvač na použitie PE vyprázdňovacieho vrecka áno áno nie

Upevnenie sacej hadice áno áno nie

Jemný štart/dobeh áno áno áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno áno

Antistatické vybavenie áno áno áno

Manipulačná rukoväť nie nie áno

Odkladanie príslušenstva áno áno nie

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1600 1600 1600

Objemový prietok  (max.) meraný pri hlave motora l/s 75 75 75

Objemový prietok (max.) meraný na konci hadice l/s 45 45 45

Podtlak (max.)  meraný pri hlave motora mbar 280 280 280

Podtlak (max.) meraný na konci hadice  mbar 245 245 245

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

25/20/15 
plast

25/20/15 
plast

50/45/40 
plast

Hlučnosť  dB(A) 69 69 69

Rozmery D × Š × V 43 × 39 × 49 cm 45 × 39 × 49 cm 59,5 × 46,5 × 96 cm

Hmotnosť kg 12,2 12,2 18,3

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (guma, H05RR-F), červený 8 (guma, H05RR-F), červený 8 (guma, H05RR-F), červený

Maximálny dosah vysávania   m 13,0 13,0 – 14,0 13,0 – 14,0

• • ••• ••• ••

VYSOKÁ EMISIA 
PRACHU

ISC M-1625 Bezpečný
Účinnosť filtra najmenej 99,99 % 
podľa triedy prachu M

Séria ISC Compact 

Špeciálny vysávač triedy M
Špecialista na nebezpečný jemný prach  
a organický prach.

Číslo produktu 018591

Obsah balenia

Sada príslušenstva ÙPozri obsah balenia Safe

Filtračné vrecko 3 ks Spezial PE-Entleerbeutel
náhrada obj. č. 425764 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FKP 4300 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 416069

Pulzné čistenie filtra áno – počas pracovných prestávok

Zásuvka na pripojenie náradia áno

Regulátor rýchlosti nie

Kontrolka filtra áno

Rukoväť s káblovým háčikom/ upevnenie hadice – 
upevnenie zástrčky

áno/áno, 1 ks suchý zips

Spínač predvoľby objemového prietoku/ø hadice áno/21, 27, 35

Signálny tón, ak je objemový prietok príliš nízky áno

Otočný posúvač na použitie PE vyprázdňovacieho vrecka áno

Upevnenie sacej hadice áno

Jemný štart/dobeh áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno

Antistatické vybavenie áno

Manipulačná rukoväť nie

Odkladanie príslušenstva áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1600

Objemový prietok (max.) meraný pri hlave motora l/s 75

Objemový prietok (max.) meraný na konci hadice l/s 45

Podtlak (max.) meraný pri hlave motora mbar 280

Podtlak (max.) meraný na konci hadice mbar 245

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

25/20/15 
plast

Hlučnosť  dB(A) 69

Rozmery D × Š × V 45 × 39 × 49 cm

Hmotnosť kg 12,2

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (guma, H07RN-F), červený

Maximálny dosah vysávania    m 13,0

Sada príslušenstva  EWÙ

 Obsah balenia: 

Trieda kvality I

   
   B
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t
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 Voliteľné príslušenstvo: 
Adaptérová doska 
obj. č. 449432

Vybavenie
1 x sacia hadica s červeným  

vzduchovým posúvačom,  
ø 35 mm × 5 m, obj. č. 447193 

1 x spojovacie puzdro, stupňovité, obj. 
č. 425719

1 x podlahová hubica 30,  
obj. č. 440941 

2 x sacia trubica, plastová  
(50 cm každá), obj. č. 424859

1 x rúrka rukoväte, nehrdzavejúca oceľ, 
obj. č. 421445

1 x štrbinová hubica (22 cm),  
obj. č. 417011

Safe
– 1 suchý zips

Top
– 1 suchý zips 
– sada príslušenstva  EWS:*

Vybavenie
1 x sacia hadica s červeným vzduchovým 

posúvačom, ø 35 mm × 5 m,  
obj. č. 447193 

1 x rúrková rukoväť, z nehrdzavejúcej ocele, 
s prídavnou vzduchovou filtráciou, obj. 
č. 421445

2 x sacia trubica, nehrdzavejúca oceľ  
(každá 50 cm), obj. č. 424842 

1 x tryska Crevize (22 cm dlhá),  
obj. č. 417011

1 x spojovacia objímka, stupňovitá,  
obj. č. 425719

1 x prachová hubica 37 s vložkou na tvrdú 
podlahu, obj. č. 414706

ODSTRÁNI JEMNÝ PRACH     

OCHRÁNITE SI SVOJE ZDRAVIE
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uClean ARDL-1432 EHP
s automatickým čistením filtra na 
bežný prach, 32 l nádoba

uClean ARDL-1420 EHP
s automatickým čistením filtra na 
bežný prach, 20 l nádoba

séria uClean

Vysávač k elektrickému náradiu (mokré/suché vysávanie)
Univerzálna verzia s vibračnou funkciou na montážne práce na stavbe  
(betón, kameň, cement) a na prácu s elektrickým náradím  
v dielni (drevo, farba, lak) s prachom, ktorý neohrozuje zdravie.
Na prevádzku s alebo bez filtračného vrecka.

Číslo produktu 020198 016344

Obsah balenia

Sada príslušenstva *EHP obj. č.  016542 *EHP obj. č.  016542

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV 20
náhrada obj. č. 434827 (5 ks)

1 × FBV rd 30-35
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPPR 3600 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 413464

FPPR 3600 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 413464

Pulzné čistenie filtra áno, počas pracovných prestávok áno, počas pracovných prestávok

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno

Regulátor rýchlosti bezstupňový bezstupňový

Kontrolka filtra áno áno

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno

Fixácia proti pohybu áno áno

Výklopný podvozok nie nie

Jemný štart/dobeh áno/áno áno/áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie áno áno

Pogumované kolieska nie nie

SmartStop áno áno

Odkladanie príslušenstva áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno

Manipulačná rukoväť nie nie

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 69 69

Podtlak (max.) mbar 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

20/16/10 
plast

32/28/21 
plast

Hlučnosť  dB(A) 72 72

Rozmery D × Š × V 43 × 39 × 55 cm 43 × 39 × 64 cm

Hmotnosť kg 9,3 9,6

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený

Maximálny dosah vysávania m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

Sada príslušenstva EHPÙ 

 Obsah balenia: 

Antistatická sacia hadica 

 Voliteľné  
 príslušenstvo: 

Antistatische Ausrüstung

Trieda kvality I

Trvale elektrostaticky vodivá – bez 
statického náboja
Nezanecháva stopy – žiadne pásy na 
podlahe alebo predmetoch
Veľmi flexibilná a odolná proti oderu 
Patentovaná konštrukcia a výrobné 
procesy
Spojovacie puzdro, otočné o 360 °, na 
rúrku a bajonet – žiadne krútenie

• •
• ••

STREDNÁ EMISIA 
PRACHU

uClean ARDL-1435 EHP
s automatickým čistením filtra na bežný 
prach, nádoba z nehrdzavejúcej ocele  
s objemom 35 l

uClean ARDL-1445 EHP
s automatickým čistením filtra na 
bežný prach, 45 l nádoba

uClean ARDL-1455 EHP KFG
s výklopným podvozkom a veľko ob je-
movou 55 l nádobou z nehrdzavejúcej 
ocele

Číslo produktu 017372 016351 016375

Obsah balenia

Sada príslušenstva *EHP obj. č.  016542 *EHP obj. č.  016542 *EHP obj. č.  016542

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV rd 30-35 
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

1 × FBV 45-55
náhrada obj. č. 435039 (5 ks)

1 × FBV 45-55
náhrada obj. č. 435039 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPPR 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 413464

FPPR 7200 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 413372

FPPR 7200 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 413372

Pulzné čistenie filtra áno, počas pracovných prestávok áno, počas pracovných prestávok áno, počas pracovných prestávok

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno áno

Regulátor rýchlosti bezstupňový bezstupňový bezstupňový

Kontrolka filtra áno áno áno

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno áno

Fixácia proti pohybu áno nie nie

Výklopný podvozok nie nie áno

Jemný štart/dobeh áno/áno áno/áno áno/áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno áno

Antistatické vybavenie áno nie áno

Pogumované kolieska áno áno áno

SmartStop nie nie nie

Odkladanie príslušenstva áno áno nie

Funkcia vyfukovania áno áno áno

Manipulačná rukoväť nie áno áno 

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1400 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 69 69 69

Podtlak (max.) mbar 259 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

35/30/23 
nehrdzavejúca oceľ

45/40/33 
plast

55/50/43 
nehrdzavejúca oceľ

Hlučnosť  dB(A) 72 72 72

Rozmery D × Š × V 46 × 44 × 70 cm 47 × 48 × 79 cm 58 × 50,5 × 97,5 cm

Hmotnosť kg 11,1 13,3 20,3

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

Oslavujeme 100 rokov  
profesionálneho vysávania
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uClean ADL-1432 EHP
bez čistenia filtra nna nízne/ 
normálne prašné podmienky,  
32 l nádoba

uClean ADL-1445 EHP
bez čistenia filtra na nízne/ 
normálne prašné podmienky,   
45 l nádoba

uClean ADL-1420 EHP
bez čistenia filtra na nízke/
normálne prašné podmienky, 
20 l nádoba

Číslo produktu 016306 016313 016337

Obsah balenia

Sada príslušenstva *EHP obj. č.  016542 *EHP obj. č.  016542 *EHP obj. č.  016542

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV 20 
náhrada obj. č. 434827 (5 ks)

1 × FBV rd 30-35
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

1 × FBV 45-55
náhrada obj. č. 435039 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

Pulzné čistenie filtra nie nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno áno

Regulátor rýchlosti bezstupňový bezstupňový bezstupňový

Kontrolka filtra nie nie nie

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno áno

Fixácia proti pohybu áno áno nie

Výklopný podvozok nie nie nie

Jemný štart/po dobehu áno/áno áno/áno áno/áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno áno

Antistatické vybavenie áno áno nie

Pogumované kolieska nie nie áno

SmartStop áno áno nie

Odkladanie príslušenstva áno áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno áno

Manipulačná rukoväť nie nie áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1400 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 69 69 69

Podtlak (max.) mbar 259 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

20/16/10 
plast

32/28/21 
plast

45/40/33 
plast

Hlučnosť  dB(A) 72 72 72

Rozmery D × Š × V 43 × 39 × 55 cm 43 × 39 × 64 cm 47 × 48 × 79

Hmotnosť kg 8,5 8,6 12,8

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania m 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2

Séria NSG uClean

Vysávač k elektrickému náradiu (mokré/suché vysávanie)
Univerzálna verzia na montážne práce na stavbe (betón, kameň, cement) a na prácu s elektrickým náradím v dielni (drevo, farba, 
lak) s prachom, ktorý neohrozuje zdravie.

Trieda kvality I

Novin
ka

eCRAFT APL-1422 EWR
Univerzálny vysávač so zásuvkou na 
elektrické náradie

Séria eCRAFT

Univerzálny vysávač (mokré/suché vysávanie)
Elektrické ručné vysávače so základnou mokrou/suchou výbavou na rýchle použitie pri hobby, v dielni a na stavbe.

Číslo produktu 102573 102580

Obsah balenia

Sada príslušenstva * pozri obsah balenia * pozri obsah balenia

Náhradný filter nie nie

Filtračné vrecko 1 × FBV 22
náhrada obj. č. 454870 (5 ks)

1 × FBV 30  
náhrada obj. č. 455105 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter Skladaná filtračná vložka FPP 3400  
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 454856

Skladaná filtračná vložka FPP 3400  
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 454856

Čistenie filtra áno, PressClean áno, PressClean

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno

Regulátor rýchlosti nie nie

Navíjanie kábla áno áno

Fixácia proti pohybu áno áno

Jemný štart/dobeh áno áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Izolácia proti hluku nie nie

Antistatické vybavenie áno áno

Pogumované kolieska nie nie

Odkladanie príslušenstva áno áno

Technické parametre

Príkon (max.)  Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 71 71

Podtlak (max.) mbar 255 255

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

22/16/14 
plast

27/25/22 
plast

Hlučnosť  dB(A) 72 70

Rozmery D × Š × V 38 × 37 × 50,5 cm 38 × 37 × 64 cm

Hmotnosť kg 6,8 7,6

Dĺžka napájacieho kábla m 6 (PVC), červený 6 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania m 8,5 – 9,5 8 – 9,5

nízke emisie 
prachu

●
●●

eCRAFT APL-1430 EWR
Univerzálny vysávač so zásuvkou na 
elektrické náradie

Príslušenstvo eCRAFT APL-
1422 / APL-1430Ù 

 Obsah balenia: 

1 x sacia hadica 2,5 m, ergonomická rukoväť 
trubice, plast,  
obj. č. 454771 a 454849

2 x sacia trubica, pochrómovaná oceľ (každá 
50,5 cm),  
obj. 454825

1 x podlahová hubica so štetinami  
a gumenými pásikmi

1 x štrbinová hubica 22,5 cm
1 x puzdro na náradie,  

obj. č. 454818

Trieda kvality IIPX4
Ďalšie príslušenstvo hľadajte na www.stopka.tech

10
11

VYSÁVAČE www.stopka.tech

ST
AR

M
IX



Schutzklasse I

séria uClean

Vysávač (mokré/suché vysávanie)
Univerzálny čistič so základnou výbavou na mokré a suché čistenie budov 
(garáž, obchod, domácnosť) a dielní a na hrubé nečistoty.

Aj vysávanie môžete mať radi 

uClean 1420 HK
Ľahký vysávač (mokro-suchý)  
s 20 l nádobou

uClean 1432 HK
Ľahký vysávač (mokro-suchý)  
s 32 l nádobou

Číslo produktu 016221 016238

Obsah balenia

Sada príslušenstva ÙHK obj. č. 044101 ÙHK obj. č. 044101

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV 20
náhrada obj. č. 434827 (5 ks)

1 × FBV rd 30–35 
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FP 3600 (celulóza) 
Účinnosť filtra: 99,8 % 
obj. č. 411729

FP 3600 (celulóza) 
Účinnosť filtra: 99,8 % 
obj. č. 411729

Pulzné čistenie filtra nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie

Regulátor rýchlosti nie nie

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno

Fixácia proti pohybu áno áno

Jemný štart/dobeh nie nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie nie nie

Redukcia hluku nie nie

Manipulačná rukoväť nie nie

Pogumované kolieska nie nie

SmartStop nie nie

Odkladanie príslušenstva áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno

Technické parametre

Príkon (max.)  Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.)  l/s 69 69

Podtlak (max.)  mbar 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l
materiál nádoby

20/16/10
plast

32/28/21
plast

Hlučnosť   dB(A) 72,5 72,5

Rozmery  D × Š × V 39,5 × 39 × 55 cm 39,5 × 39 × 64 cm

Hmotnosť  kg 7,8 8,1

Dĺžka napájacieho kábla  m 8 (PVC), červený 8 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania  m 9,75 – 10,75 9,75 – 10,75

Oblasti použitia – domy a interiéry budov
– garáž/dielňa/hobby

– domy a interiéry budov
– garáž/dielňa/hobby

Oslavujeme 100 rokov  
profesionálneho vysávania

Sada príslušenstva ST 
Standard 49 mm (hrubé 
nečistoty)Ù

 Obsah balenia: 

Trieda kvality I

uClean 1432 ST
Vysávač na hrubé nečistoty  
(mokro-suchý) s 32 l nádobou

Číslo produktu 016245

Obsah balenia

Sada príslušenstva ÙST obj. č. 044309

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV rd 30–35 
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FP 3600 (celulóza) 
Účinnosť filtra: 99,8 % 
obj. č. 411729

Pulzné čistenie filtra nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie

Regulátor rýchlosti nie

Navíjanie kábla a držiak konektora áno

Fixácia proti pohybu áno

Jemný štart/dobeh nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno

Antistatické vybavenie nie

Redukcia hluku nie

Manipulačná rukoväť nie

Pogumované kolieska nie

SmartStop nie

Odkladanie príslušenstva áno

Funkcia vyfukovania áno

Technické parametre

Príkon (max.)  Watt 1400

Objemový prietok (max.)  l/s 69

Podtlak (max.)  mbar 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l
materiál nádoby

32/28/21
plast

Hlučnosť   dB(A) 72,5

Rozmery  D × Š × V 39,5 × 39 × 64 cm

Hmotnosť  kg 8,1

Dĺžka napájacieho kábla  m 8 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania  m 9,75 – 10,75

Oblasti použitia – exteriér
– prevádzkové a strojové čistenie 
– garáž/dielňa/hobby Viac informácií sa dozviete na www.stopka.tech
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Schutzklasse I

séria uClean

Vysávač (mokré/suché vysávanie)
Univerzálne čističe s profesionálnou výbavou na náročné čistenie budov  
(kancelária, obchod, priemysel, domácnosť), veľkých plôch (hál), strojov 
(najmä kotlov) a pod. Spotrebiče sa vyznačujú prídavnou funkciou  
zvukovej izolácie a možnosťou výberu ekologického režimu.

uClean LD-1420 HMT
Ľahký vysávač (mokro-suchý)  
s 20 l nádobou a veľkým dosahom

uClean LD-1432 HMT
Ľahký vysávač (mokro-suchý)  
s 32 l nádobou a veľkým dosahom

Číslo produktu 016269 016276

Obsah balenia

Sada príslušenstva  ÙHMT obj. č. 003009 ÙHMT obj. č. 003009

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)

Filtračné vrecko 1 × FBV 20
náhrada obj. č. 434827 (5 ks)

1 × FBV rd 30–35 
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

Pulzné čistenie filtra nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie

Regulátor rýchlosti 2-úrovňový s ekologickým režimom 2-úrovňový s ekologickým režimom

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno

Fixácia proti pohybu áno áno

Jemný štart/dobeh áno/nie áno/nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie nie nie

Redukcia hluku áno áno

Manipulačná rukoväť nie nie

Pogumované kolieska áno áno

SmartStop áno áno

Odkladanie príslušenstva áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno

Technické parametre

Príkon (max.)  Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.)  l/s 69 69

Podtlak (max.)  mbar 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l
materiál nádoby

20/16/10
plast

32/28/21
plast

Hlučnosť   dB(A) 68,5 68,5

Rozmery  D × Š × V 43 × 39 × 55 cm 43 × 39 × 64 cm

Hmotnosť  kg 8,0 8,3

Dĺžka napájacieho kábla  m 12 (PVC), červený 12 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania  m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Oblasti použitia – hotel a kancelária
– domy a interiéry budov
– upratovanie veľkých plôch/budov

– hotel a kancelária
– domy a interiéry budov
– upratovanie veľkých plôch/budov

Sada príslušenstva HZ PlusÙ

Sada príslušenstva  
HMT HouseholdÙ 

Sada príslušenstva PZ  
Profesionálne príslušenstvoÙ 

 Obsah balenia: 

Trieda kvality I

uClean LD-1435 PZ
Vysávač (mokrý/suchý) na čistenie budov, 
veľkých plôch a strojov, nádoba 35 l

uClean LD-1445 PZ
Vysávač (mokrý/suchý) na čistenie bu-
dov, veľkých plôch a strojov, nádoba 45 l

uClean LD-1422 HZ plus
Vysávač (mokrý/suchý) špeciálne na vykuro-
vacie kotly

Číslo produktu 017389 016283 016399

Obsah balenia

Sada príslušenstva ÙPZ obj. č. 003108 ÙPZ obj. č. 003108
ÙHZ Plus, je možné objednať len 
jednotlivé diely

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (penový materiál) 1 × FSS 1200 (penový materiál)  – 

Filtračné vrecko 1 × FBV rd 30–35 
náhrada obj. č. 442761 (5 ks)

1 × FBV 45–55 
náhrada obj. č. 435039 (5 ks)

1 × FBV 20
náhrada obj. č. 434827 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

Pulzné čistenie filtra nie nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie nie

Regulátor rýchlosti 2-úrovňový s ekologickým režimom 2-úrovňový s ekologickým režimom 2-úrovňový s ekologickým režimom

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno áno

Fixácia proti pohybu áno nie áno

Jemný štart/dobeh áno/nie áno/nie áno/nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno áno

Antistatické vybavenie nie nie nie

Redukcia hluku áno áno áno

Manipulačná rukoväť nie áno nie

Pogumované kolieska áno áno áno

SmartStop nie nie nie

Odkladanie príslušenstva áno áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno áno

Technické parametre

Príkon (max.)  Watt 1400 1400 1400

Objemový prietok (max.)  l/s 69 69 69

Podtlak (max.)  mbar 259 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l
materiál nádoby

35/30/23
plast

45/40/33
plast

22/17/10
plast

Hlučnosť   dB(A) 68,5 68,5 69,5

Rozmery  D × Š × V 46 × 44 × 70 cm 47 × 48 × 79 cm 46 × 44 × 57 cm

Hmotnosť  kg 9,9 12,6 9,6

Dĺžka napájacieho kábla  m 12 (PVC), červený 12 (PVC), červený 12 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania  m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Oblasti použitia – čistenie veľkých plôch/budov 
– priemyselné a strojové čistenie

– čistenie veľkých plôch/budov 
– priemyselné a strojové čistenie

– čistenie budov
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uClean LD-1432 Wet
Špeciálne na vysávanie tekutín,  
32 l nádoba

uClean LD-1445 Wet
Špeciálne na vysávanie tekutín,  
45 l nádoba

uClean Wet

Vysávač špeciálne na vysávanie vody a tekutín
Vysávač na mokré čistenie na rýchle  
a efektívne nasávanie rôznych kvapalín.

Doplnky uClean wetÙ 

 Obsah balenia: 

Číslo produktu 100043 100050

Obsah balenia

Sada príslušenstva Ù pozri príslušenstvo uClean Wet Ù pozri príslušenstvo uClean Wet

Filtračné vrecko nie nie

Vybavenie

Hlavný filter FSS 1300 (penový) mokrý filter 
obj. č. 453415

FSS 1300 (penový) mokrý filter  
obj. č. 453415

Pulzné čistenie filtra nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie

Regulátor rýchlosti 2-úrovňový s ekologickým režimom 2-úrovňový s ekologickým režimom

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno

Fixácia proti pohybu áno nie

Jemný štart/dobeh áno/nie áno/nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie nie nie

Redukcia hluku áno áno

Manipulačná rukoväť nie áno

Pogumované kolieska áno áno

SmartStop áno nie

Odkladanie príslušenstva áno áno

Funkcia vyfukovania áno áno

Odtoková hadica nie áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 69 69

Podtlak (max.) mbar 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

32/28/21
plast

45/40/33
plast

Hlučnosť   dB(A) 68,5 68,5

Rozmery D × Š × V 43 × 39 × 64 cm 47 × 48 × 79 cm

Hmotnosť kg 8,3 12,6

Dĺžka napájacieho kábla m 12 (PVC), červený 12 (PVC), červený

Akčný rádius vysávania m 15,2 – 16,2 15,2 – 16,2

Oblasti použitia – údržba
– inštalačné a záhradné práce, údržba sáun/ 

bazénov
– servisné práce

– údržba
– inštalačné a záhradné práce, údržba sáun/ 

bazénov
– servisné práce

PRÍSLUŠENSTVO:
1 x sacia hadica 3,2 m, ergonomická  

rukoväť a prídavný vzduchový filter,  
obj. číslo 453408

2 x sacia trubica, nehrdzavejúca oceľ  
(50 cm každá), obj. č. 424842

1 x vodná tryska 37, obj. č. 414713 
1 x štrbinová hubica 37, obj. č. 417028 
1 x mokrý filter (penový) FSS 1300,  

obj. č. 453415

QUADRIX L 18V Top
Komerčný akumulátorový vysávač 
s 2 × 18 V/5,2 Ah akumulátormi

Špecialista na mobilné použitie
Zahŕňa manuálne čistenie filtra PressClean a efektívny ekologický režim na predĺžený Zahŕňa manuálne čistenie filtra PressClean a efektívny ekologický režim na predĺžený 
čas prevádzky na jedno nabitie batérie.čas prevádzky na jedno nabitie batérie.

QUADRIX L 18V Top 
Jednotlivé dielyÙ 

 Obsah balenia: 

Číslo produktu 020280 102917

Obsah balenia

Náhradný filter – – 

Filtračné vrecko 1 × FBV 7,5; obj. č. 448794 (5 ks) 1 × FBV 7,5; obj. č. 448794 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FF 3800 
obj. č. 448800

FF 3800 
obj. č. 448800

Manuálne čistenie filtra áno (PressClean) áno (PressClean)

Regulácia výkonu 2-úrovňový (ekologický/výkonný) 2-úrovňový (ekologický/výkonný)

Funkcia vyfukovania áno áno

Indikátor kapacity batérie áno áno

Odkladanie hadice a príslušenstva 
(vrátane batérie/ nabíjačky)

áno, vo vysávači áno, vo vysávači (batéria/nabíjačka nie je 
súčasťou balenia)

Technické parametre

Napätie  Volt 18 18

Objemový prietok (max.) l/s 35 35

Podtlak (max.) mbar 120 120

Objem nádoby (max.) l
celkový/prach

7,5 / 5,5 7,5 / 5,5

Rozmery D × Š × V 39 × 29,3 × 35,7 cm 39 × 29,3 × 35,7 cm

Hmotnosť kg
(bez zariadenia/batérie)

6,2 6,2

Batéria Lítium-iónová batéria (18 V 5,2 Ah) Lítium-iónová batéria (18 V 5,2 Ah) 

Čas chodu Ekologický režim: približne 25 min.
Výkonný režim: približne 15 min.

Ekologický režim: približne 25 min.
Výkonný režim: približne 15 min.

Čas nabíjania približne 104 min. približne 104 min.

Trieda kvality I

Sloboda bez 
káblov  
– to je sen!

Vybavenie
 1 x sacia hadica 27-300 (f. QUADRIX),  

ø 32 mm × 3 m, obj. č. 448787 s pripojovacím 
hrdlom, štrbinová hubica Ø 27 mm × 3 m,  
sacia hubica, popruh

1 x flísové filtračné vrecko FBV 7,5, obj. č. 448794 
1 x skladaný filter FF 3800, obj. č. 448800
2 x akumulátor Li-Power 18V 5,2 Ah,  

obj. č. 448824
1 x štandardná nabíjačka ASC 55, obj. č. 448848 
1 x starmix bohrfixx

2 ×
EXTRAEXTRA

QUADRIX L 18V
Komerčný akumulátorový vysávač 
(bez akumulátora/nabíjačky)

Vybavenie
1 x sacia hadica 27-300 (f. QUADRIX),  

ø 32 mm × 3 m, obj. č. 448787  
s pripojovacím hrdlom, štrbinová hubica  
Ø 27 mm × 3 m, sacia hubica, popruh

1 x flísové filtračné vrecko FBV 7,5, obj. č. 448794 
1 x skladaný filter FF 3800, obj. č. 448800

QUADRIX L 18V Top  
bez akumulátora/nabíjačky 

ROKOV PROFESIONÁLNEHO 
VYSÁVANIA
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eCRAFT L 1422 HKR
Na mokré/suché vysávanie 
22 l nádoba

eCRAFT PL 1422 EWR
Na mokré/suché vysávanie, s čističom 
filtra, 22 l nádoba

séria eCRAFT

Univerzálny vysávač (mokré/suché vysávanie)
Všestranný na hobby, do dielne a garáže. eCRAFT je optimálny model pre začiatočníkov s bohatým príslušenstvom a špičkovou 
návratnosťou investície.

Číslo produktu 103143 102566

Obsah balenia

Príslušenstvo Ù pozri obsah balenia Ù pozri obsah balenia

Náhradný filter nie nie

Filtračné vrecko 1 × FBV 22  
náhrada obj. č. 454870 (5 ks)

1 × FBV 22  
náhrada obj. č. 454870 (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter Skladaná filtračná vložka FPP 3400  
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 454856

Skladaná filtračná vložka FPP 3400  
Účinnosť filtra: 99,9 %, obj. č. 454856

Čistenie filtra nie áno, PressClean

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie

Regulátor rýchlosti nie nie

Navíjanie kábla a držiak konektora áno áno

Jemný štart/dobeh nie nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie nie nie

Fixácia proti pohybu áno áno

Odkladanie príslušenstva áno áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1400 1400

Objemový prietok (max.) l/s 71 71

Podtlak (max.) mbar 255 255

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

22/16/14   
Plast

22/16/14   
Plast

Hlučnosť   dB(A) 72 72

Rozmery D × Š × V 38 × 37 × 50,5 cm 38 × 37 × 50,5 cm

Hmotnosť kg 6,3 6,3

Dĺžka napájacieho kábla m 6 (PVC), červený 6 (PVC), červený

Maximálny dosah vysávania m 7,9 – 8,9 8,5 – 9,5 

Príslušenstvo  
eCRAFT L-1422 HKRÙ 

 Obsah balenia: 

Je to správna  
vec na rýchle 
použitie!

Príslušenstvo  
eCRAFT PL-1422 EWRÙ 

1 x  sacia hadica 1,9 m, ergonomická rukoväť 
hadice, plast, obj. č. 454849

2 x  sacie trubice, plastové (50,5 cm každá) 
1 x  podlahová hubica so štetinami  

a gumenými pásikmi
1 x  štrbinová hubica 22,5 cm

1 x  sacia hadica 2,5 m, ergonomická rúrková 
hadica, plast, obj. č. 454771 a 454849

2 x  sacia trubica, oceľ chrómovaná  
(50,5 cm každá), obj. č. 454825

1 x podlahová hubica so štetinami  
a gumenými pásikmi

1 x štrbinová hubica 22,5 cm

Trieda kvality IIPX4

GS 2078 PZ
Špeciálny vysávač (mokro-suchý)  
s oceľovou nádobou a 2 motormi

GS 3078 PZ
Špeciálny vysávač (mokro-suchý)  
s oceľovou nádobou a 3 motormi

séria GS

Vysávače na čistenie veľkých plôch a strojov;
Špeciálne vysávače na náročné mokré a suché čistenie veľkých plôch, hál a strojov.

2× 3×

Súprava príslušenstva PZ  
Profesionálne  
príslušenstvoÙ 

 Obsah balenia: 

FS 2078/3078

Vodný filter WF 3200

  Voliteľné 
 príslušenstvo: 

Číslo produktu 004020 003924

Obsah balenia

Príslušenstvo Ù PZ, obj. č. 003108 Ù PZ, obj. č. 003108

Náhradný filter 1 × polyesterové filtračné vrecko FSP 3100 
náhrada obj. č. 413501

1 × polyesterové filtračné vrecko FSP 3100 
náhrada obj. č. 413501

Filtračné vrecko 1 × FB 78
Náhrada obj. č. 413044  (5 ks)

1 × FB 78  
Náhrada obj. č. 413044  (5 ks)

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3200 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,8 %, obj. č. 413525

FPP 3200 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,8 %, obj. č. 413525

Pulzné čistenie filtra nie nie

Regulátor rýchlosti nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie nie

Redukcia hluku nie nie

Rukoväť na prenášanie a držiak konektora áno/nie áno/nie

Výklopný podvozok áno áno

Jemný štart/dobeh nie nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie nie nie

Odkladanie príslušenstva nie nie

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 2400 3600

Objemový prietok (max.) l/s 2 × 54 = 108 (2 motory) 3 × 54 = 162 (3 motory)

Podtlak (max.) mbar 205 205

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

78/57/50 
Plast

78/57/50 
Plast

Hlučnosť   dB(A) 77 79

Rozmery D × Š × V 61,5 × 63 × 97 cm 61,5 × 63 × 97 cm

Hmotnosť kg 23,5 26,0

Dĺžka napájacieho kábla m 8,5 (PVC) 8,5 (PVC)

Maximálny dosah vysávania m 11,7 – 12,7 11,7 – 12,7

Už ma nič 
nezastaví!

Trieda kvality I

Novin
ka

novénové

18
19

VYSÁVAČE www.stopka.tech

ST
AR

M
IX



GS 2450 Olej a kov
Špeciálne na vysávanie a oddelenú likvidáciu oleja a kovových triesok, 50 l nádoba

Séria GS

Priemyselný vysávač na separovanú likvidáciu 
olejov a kovu
Výkonný priemyselný vysávač  
špeciálne na vysávanie triesok  
a kvapaliny, ktoré môžu byť  
separovane likvidované.

Príslušenstvo olej a kov vc 

 Obsah balenia: 

Súprava na strojové čistenie MR

  Voliteľné  
 príslušenstvo: 

Číslo produktu 102979

Obsah balenia

Príslušenstvo Ù pozri príslušenstvo olej a kov vc

Náhradný filter -

Filtračné vrecko -

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3200 (polyester)
Účinnosť filtra: 99,8 %, obj. č. 413525

Čistenie filtra nie

Antistatické vybavenie nie

Detekcia hladiny kvapaliny áno

Odtoková hadica áno

Antikorová nádoba s odklápacím mechanizmom áno

Integrované oddeľovacie dno na olej a kovové 
triesky

áno

Pevný kovový podvozok/ergonomická rukoväť áno/áno

Odkladanie príslušenstva áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 2 x 1200

Objemový prietok (max.) l/s 2 × 54 = 108 (2 motory)

Podtlak (max.) mbar 205

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda l 
materiál nádoby

50  
nehrdzavejúca oceľ (V2A)

Hlučnosť   dB(A) 77

Rozmery D × Š × V 57,9 × 76 × 107,2 cm

Hmotnosť kg 37

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (guma, H07RN-F)

Maximálny dosah vysávania m 11,5

Všetko jednoducho 
a profesionálne 
zlikvidované!

1 x sacia hadica vyrobená z PUR, Ø 40 mm x 3,5 m, 
elektricky vodivá, obj. č. 455747

1 x štrbinová hubica 24, Ø 40 mm, obj. č. 455723
1 x filtračná vložka FPP 5000, obj. 455815

Veľký odkladací priestor 
na príslušenstvo

Dva veľké koše v prednej 
časti vysávača poskytujú 
dostatočný priestor na 
príslušenstvo vysávača  
a čistiace potreby.

Funkčná vypúšťacia hadica

Umožňuje nielen pohodlné 
vypustenie kvapaliny  
do nádoby, ale priehľadný 
materiál umožňuje aj 
odčítanie úrovne naplnenia. 
Spojka GEKA umožňuje 
bezpečné pripojenie  
a odpojenie.

TOP

VLASTNOSŤ

Trieda kvality I IPX4

  GS H-1150 ATEX ZONE 22
Priemyselný bezpečnostný vysávač na nebezpečný prach s 50 l nádobou z nehrdzavejúcej ocele

séria GS

Priemyselný bezpečnostný vysávač na 
nebezpečný prach triedy H a v zóne ATEX 22
Profesionál na suché vysávanie  
v nebezpečnej zóne.

Príslušenstvo GS H-1150 ATEX  
Zone 22Ù 

 Obsah balenia: 

 Voliteľné príslušenstvo: 

Číslo produktu 102962

Obsah balenia

Príslušenstvo Ù pozri obsah balenia

Filtračné vrecko papierové 11 x PE vyprázdňovacie a likvidačné vrecko FBPE 50, 
(náhradné č. 455839 10 bal.)

Vybavenie

Hlavný filter 1x skladaná filtračná vložka FP 8500 H14, obj. č. 455808
1x polyesterové filtračné vrecko FSP 12000 M, obj. č. 455822

Čistenie filtra áno – manuálna trepačka filtra

Elektricky vodivé áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno/nie

Odtoková hadica áno

Nádoba z nehrdzavejúcej ocele s odklápacím mechanizmom áno

Pevný kovový podvozok/ergonomická rukoväť áno/áno

Odkladanie príslušenstva áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 1100

Objemový prietok (max.) l/s 50

Podtlak (max.) mbar 248

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda materiál nádoby l 50  nehrdzavejúca oceľ (V2A)

Hlučnosť   dB(A) 75

Rozmery D × Š × V 57,9 × 76 × 126,8 cm

Hmotnosť kg 37,5

Dĺžka napájacieho kábla m 8 (guma, H07RN-F) 

Maximálny dosah vysávania m 11,5 – 12,5

Som vyzbro-
jený na každý 
prach!

1 x sacia hadica Ø 40 mm x 3,5 m, elektricky vodivá,  
obj. č. 455761

2 x sacia trubica, chrómovaná oceľ (50 cm každá),  
Ø 40 mm, obj. č. 455778

1 x rúrková rukoväť, chrómovaná oceľ, Ø 40 mm,  
obj. č. 455785

1 x hliníková profesionálna podlahová hubica  
Ø 40 mm, obj. č. 455792

1 x skladaná filtračná kazeta FP 8500 H14, obj. 455808
1 x polyesterové filtračné vrecko FSP 12000 M,  

obj. č. 455822
1 x PE vyprázdňovacie a likvidačné vrecko FBPE 50 

náhradné, obj. č. 455839

Súprava na strojové  
čistenie MR

Ergonomická rukoväť

Nádoba vysávača môže 
byť pohodlne prepravo-
vaná za ergonomickú 
pogumovanú rukoväť.

Odkladací priestor na 
príslušenstvo a podvozok

Dva košíky na prednej 
strane slúžia ako odkladací 
priestor na príslušenstvo. 
Robustný kovový podvo-
zok s veľkými kolesami 
a oceľovými kolieskami 
poskytuje stabilitu.

PE

Tr
ie

da
 k

va
lit

y 
I

IP
54

novénové novénové
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uClean PA-1455 KFG
Vodný vysávač s integrovanou pumpou

uClean PA-1455 KFG FW**
Vodný vysávač s integrovanou pumpou 
a vodotesnou zásuvkou/zástrčkou

Špeciálne vysávače

Vodný vysávač s integrovanou pumpou
Špeciálne vodné vysávače na odčerpávanie veľkého množstva tekutín.

Číslo produktu 019086 019093

Obsah balenia

Príslušenstvo ÙJednotlivé diely vysávača s pumpou ÙJednotlivé diely vysávača s pumpou

Náhradný filter 1 × FSS 1200 (pena) obj. č. 413297 1 × FSS 1200 (pena) obj. č. 413297

Filtračné vrecko 1 × FSN 80, obj. č. 424071 1 × FSN 1000, obj. č. 424569

Vybavenie

Hlavný filter FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

FPP 3600 (polyester) 
Účinnosť filtra: 99,9 %,  obj. č. 415109

Pulzné čistenie filtra nie nie

Zásuvka na pripojenie náradia áno áno, vodotesná (IP68)

Regulátor rýchlosti áno, 2-úrovňový s ekologickým režimom áno, 2-úrovňový s ekologickým režimom

Navíjanie kábla/držiak konektora áno/áno áno/áno

FI istič áno áno

Výklopný podvozok áno áno

Jemný štart/dobeh áno áno

Detekcia hladiny kvapaliny áno áno

Antistatické vybavenie áno áno

Integrované ponorné čerpadlo áno áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 2210 vrátane čerpadla 2210 vrátane čerpadla

Objemový prietok (max.) l/s 69 69

Podtlak (max.) mbar 259 259

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda  l 
materiál nádoby

55/50/43 
nehrdzavejúca oceľ

55/48/92 
nehrdzavejúca oceľ

Hlučnosť   dB(A) 73 ± 2 73 ± 2

Rozmery D × Š × V 52 × 51 × 100 cm 52 × 51 × 93 cm

Hmotnosť kg 26,5 26

Dĺžka napájacieho kábla m 8,40 (H07RN-F, vrátane FI ističa) 8,40 (H07RN-F, vrátane FI ističa)

Maximálny dosah vysávania m 13,0 – 14,0 13,0 – 14,0

Výstupný výkon čerpadla (max.)   l/min 330 330

Výška čerpania v režime maximálneho 
odčerpávania  m

2,5 2,5

Výška odčerpávania v režime slurping m 5 – 8 5 – 8

Výška dodávky  (max.)  m 11 11

Akčný rádius vysávania (max.)  m 55 55

Jednotlivé diely 
vysávača s pumpouÙ

Jednotlivé diely 
hasičského vysávačaÙÙ

 Obsah balenia: 

Trieda kvality I

** použitie aj pre hasičov

5 m 5 m

5 m 10 m

TS 714 RTS HEPA
Malý suchý vysávač s protihlukovou izoláciou

Číslo produktu 017716

Obsah balenia

Príslušenstvo ÙRTS, je možné objednať len ako jednotlivé diely

Náhradný filter Výfukový filter TS EPA E12

Filtračné vrecko 1 × FBV 14 HEPA obj. č. 444154 (10 ks)

Vybavenie

Hlavný filter Flísový filtračný kôš TS

Pulzné čistenie filtra nie

Zásuvka na pripojenie náradia nie

Ekologický režim áno

Redukcia hluku áno

Rukoväť s uzamykateľným háčikom na kábel áno

Uchytenie podlahovej hubice áno

Jemný štart/dobeh nie

Detekcia hladiny kvapaliny nie

Antistatické vybavenie nie

Odkladanie príslušenstva áno

Technické parametre

Príkon (max.) Watt 700

Objemový prietok (max.) l/s 42

Podtlak (max.) mbar 210

Objem nádoby (max.) celkový/prach/voda, materiál nádoby l 14,  nehrdzavejúca oceľ

Hlučnosť   dB(A) 62

Hlučnosť na povrchu vysávača dB(A) 73

Rozmery D × Š × V 40 × 29 × 40,5 cm

Hmotnosť kg 4,9

Dĺžka napájacieho kábla m 10 (PVC)

Maximálny dosah vysávania m 13,0

Suchý vysávač 

Suchý vysávač
Suché vysávače sú optimálne na chemické čistenie v hotelovom, gastronomickom a kancelárskom sektore.  
S filtrom HEPA plus na čistenie je vysávač vhodný najmä pre ľudí, alergických na domáci prach.

Príslušenstvo RTSÙ 

Vybavenie
1 x sacia hadica 32 – 250 TS (vrátane  

rúrkovej rukoväte), ø 32 mm × 2,5 m,  
obj. č. 436326

2 x sacia trubica alu TS 32 – 50  
(každá 50 cm), obj. č. 436425

1 x profesionálna univerzálna hubica 27 TS 
(reverzibilná), obj. č. 426402

1 x štrbinová hubica 23 TS (dĺžka 23 cm),  
obj. č. 436388

1 x hubica na čalúnenie 10 TS  
(šírka 10 cm), obj. č. 436418

 Obsah balenia: 

Doplnok
4 otvory na príslušenstvo na 
zadnej strane vysávača, ako 
aj bočné odkladacie miesta 
na hubice.

Regulácia výkonu 
Na efektívne vysávanie 
nečistôt je možné sací výkon 
prispôsobiť akejkoľvek pod-
lahovej krytine.

Malý, výkonný, obratný 
– špeciálne na suché 
čistenie.

22
23

VYSÁVAČE www.stopka.tech

ST
AR

M
IX



ST
AR

M
IX

haaga 355
Na použitie doma, v záhrade  
a v malých priemyselných  
podnikoch.

haaga 375
Na príležitostné použitie na stredne 
veľké plochy do cca 1 000 m².

haaga 477 Profi
Na komerčné využitie na väčšie 
plochy do cca 1 500 m².

Elektrické zametacie stroje

Najlepšia zametacia kapacita, jednoduchá 
a pohodlná obsluha

Dom & záhrada Priemysel & Firmy Veľké plochy

*merané na vonkajšom okraji okrúhlej metly

haaga 497 Profi
Na komerčné využitie na veľké 
plochy do cca 2 000 m².

haaga 677 Profi
Na komerčné využitie na veľké 
plochy do cca 2 500 m2. Napájanie 
na batériu alebo manuálne.

haaga 697 Profi
Na komerčné využitie na veľmi veľké 
plochy do cca 3 000 m2. Napájanie 
na batériu alebo manuálne.

haaga 697 Profi plus
Na komerčné využitie na veľmi veľké 
plochy do cca 3 500 m2. Napájanie 
na batériu alebo manuálne.

Číslo produktu 101057 101040 101033 101019 100500 101002 100180

Vybavenie

iSweep áno nie áno áno áno áno áno 

Turbo zametací systém áno áno áno áno áno áno áno

Kotúčové kefy vyčnievajúce na oboch 
stranách

áno áno áno áno áno áno áno

Bočné vedenie áno – na jednej strane nie áno – na jednej strane áno – na jednej strane áno – na jednej strane áno – na jednej strane áno – na jednej strane

Prítlačná podložka kefy nie nie áno áno áno áno áno

Nastavenie výšky kefy áno áno – nekonečne variabilné áno – nekonečne variabilné áno – nekonečne variabilné áno – nekonečne variabilné áno – nekonečne variabilné áno – nekonečne variabilné

Prevodovka chránená pred nečistotami nie nie áno áno áno áno áno

Ergonomická manipulačná rukoväť nie nie áno áno áno áno áno

Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť áno (90 – 95 – 100 cm) nie nie nie nie nie nie

Flexibilné tesnenia na zametanie s nízkym 
výskytom prachu

nie nie áno áno áno áno áno

Kefa na jemné nečistoty áno áno áno áno áno áno áno

Napájanie na batériu nie nie nie nie áno
Čas chodu: cca 90 min.  
Čas nabíjania: cca 7 hodín

áno
Čas chodu: cca 90 min.  
Čas nabíjania: cca 7 hodín

áno
Čas chodu: cca 120 min. 
Čas nabíjania: cca 9 hodín

Technické parametre

Princíp fungovania turbo zametací systém turbo zametací systém turbo zametací systém turbo zametací systém turbo zametací systém turbo zametací systém turbo zametací systém

Pohon kefy manuálny manuálny manuálny manuálny elektrický alebo manuálny elektrický alebo manuálny elektrický alebo manuálny

Šírka zametania* cm 55 75 77 97 77 97 97

Objem nádoby (max.) l 20 50 50 50 50 50 50

Výkon zametania m2/h 1.600 2.900 3.000 3.600 3.600 4.100 4.100

Hmotnosť      kg 7,2 11,1 14,6 15,7 20,2 21,1 21,1

Oblasti použitia dom a záhrada, úzke chodby čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory, 
sklady, výrobné haly

čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory, 
sklady, výrobné haly

správa nehnuteľností, upratovacie firmy, 
čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory, 
sklady, výrobné haly

správa nehnuteľností, upratovacie firmy, 
čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory, 
sklady, výrobné haly

správa nehnuteľností, upratovacie firmy, 
čerpacie stanice, dielne, parkoviská, dvory, 
sklady, výrobné haly

accu power accu power accu power

Elektrické zametacie stroje Haaga ponúkajú to správne zariadenie na akékoľvek použitie. Menšie i väčšie plochy v domácnosti, 
záhrade, na parkoviskách a čerpacích staniciach sa čistia rovnako bez námahy ako veľké plochy vo výrobných halách či dielňach.

haaga 355, haaga 375, haaga 477 Profi, haaga 497 Profi: haaga 677 Profi, haaga 697 Profi, haaga 697 Profi Plus:
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Sloboda do zásuvky – NA VIAC AKO 100 MINÚT PRÁCE!
Komplokovaný prístup, žiadne elektrické zásuvky, 
dokončovacie práce či zložitý priestor, kde napájací 
kábel môže predstavovať problém alebo potenciálne 
nebezpečenstvo úrazu. 
Riešením je akumulátorový vysávač Batrix.

BATRIX – PRVÝ AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ S OBROVSKÝM VÝKONOM – UŽ NIKDY NEHĽADAJTE ZÁSUVKY!

BA
TR

IX
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FKP 4300
Obj. číslo SX416069

K vysávačom:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650; 
iPulse L/M. - 1635; Bosch: PLYN 25; 
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi:
RNT 1225, RP 350 YDM,
RP 250YDM, RP 500YDM; Mafell: S25

FP 3600/FP 7200
Obj. číslo: SX411729/
SX413471

• 2x polyesterový harmonikový filter
• Filtračná plocha: 4300 cm2/1 strana
• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,93 % (do 1 μm 

99,99 %)

Polyesterový skladaný filter s gumovým tesne ním 
na uzávere. Na vysávanie v domácom prostredí  
a na priemyselný prach, piliny, drevený a tehlový 
odpad, prach z vŕtania a frézovania, z pieskovania 
kremičitým pieskom a na podobné odpadové 
materiály. Mimoriadne dobré čistiace vlastnosti. 
Vhodný na mokré vysávanie a vysávanie kvapalín 
(pomocou rúna). Polyesterový materiál s vynikajú-
cimi filtračnými vlastnosťami. Vhodný k modelom 
s automatickým vytriasaním filtra. Opakovane 
použiteľný filter (možné mokré čistenie).

FK 4300
Obj. číslo SX416038

K vysávačom:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650; 
iPulse L/M. - 1635; Bosch: PLYN 25; 
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi:
RNT 1225; Mafell: S25

• 2x harmonikový filter vyrobený z celulózy
• Filtračná plocha: 4300 cm2/1 strana
• Materiál: celulóza (práca nasucho)
• Priepustnosť filtra: 99,8 % (až do 1 μm 

99,99 %)

Skladaný celulózový filter s gumovým tesnením 
na uzávere. Na vysávanie v domácom prostredí  
a na priemyselný prach, piliny, drevený a tehlový 
odpad, prach z vŕtania a frézovania, z pieskova-
nia kremičitým pieskom a na podobné odpa-
dové materiály. Vhodný k modelom s automa-
tickým vytriasaním filtra. Opakovane použiteľný 
filter (čistiteľný).

FKPN 3000 NANO
Obj. číslo SX425740

K vysávačom:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650; 
iPulse L/M. - 1635; Bosch: PLYN 25; 
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi: RNT 1225; 
Mafell: S25

• 2x polyesterový harmonikový filter
• Filtračná plocha: 3000 cm2/1 strana
• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,93 % (do 1 μm 

99,99 %)

Polyesterový skladaný filter s gumovým tes-
nením na uzávere. Na vlhký priemyselný prach, 
piliny, drevený a tehlový odpad, prach z vŕtania 
a frézovania, z pieskovania kremičitým pieskom 
a na podobné odpadové materiály. Mimoriad-
ne dobré čistiace vlastnosti. Vhodný na mokré 
vysávanie a vysávanie kvapalín (pomocou rúna). 
Polyesterový materiál s vynikajúcimi filtračnými 
vlastnosťami. Vhodný k modelom s automa-
tickým vytriasaním filtra. Opakovane použiteľný 
filter (možné mokré čistenie).

FKP 4300 HEPA
Obj. číslo : SX419190

K vysávačom:
Použiteľnosť vo všetkých vysávačoch 
ako FKP 43000

• 2x HEPA skladaný filter 
• plocha filtra: 4300 cm2/1 strana
• materiál: 1. vrstva – celulóza, 2. vrstva – 

sklolaminát, 3. vrstva – polyester
• Priepustnosť filtra: 99,995 %

Rovnaké vlastnosti ako FKP 4300 filter, avšak 
tento filter má dodatočnú filtračnú vrstvu, ktorá 
čistí/filtruje zvyšky/odpad, ktoré neboli absor-
bované prvou vrstvou filtra. Vďaka mimoriadne 
vysokej úrovni filtrácie je tento filter zaradený do 
triedy H (HEPA) H13.

3600 FPP
Obj. číslo: SX415109

• 1x polyesterový skladaný filter 
• plocha filtra: 3600 cm2/1 strana 
• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,9 %

Polyesterový skladaný filter s gumovým tesne-
ním na uzávere. Na vysávanie v domácom pros-
tredí a na priemyselný prach, piliny, drevený  
a tehlový odpad, prach z vŕtania a frézovania,  
z pieskovania kremičitým pieskom a na podobné 
odpadové materiály. Mimoriadne dobré čistiace 
vlastnosti. Vhodné na mokré vysávanie a vysá-
vanie kvapalín (pomocou rúna). Polyesterový 
materiál s vynikajúcimi filtračnými vlastnosťami. 
Opakovane použiteľný filter (čistiteľný).

FPPR 3600
Obj. číslo : SX413464

• 1x polyesterový skladaný filter 
• plocha filtra: 3600 cm2

• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,9 %

Skladaný filter na domáce vysávanie a na prie-
myselný prach, piliny, drevený a tehlový od-
pad, prach z vŕtania a frézovania, z pieskovania 
kremičitým pieskom a na podobné odpadové 
materiály. Mimoriadne dobré čistiace vlast-
nos ti. Vhodné na mokré vysávanie a vysávanie 
kvapalín (pomocou rúna). Špeciálny polyeste-
rový materiál s vynikajúcimi filtračnými vlast-
nosťami. Vhodné k modelom s automatickým 
vytriasaním filtra. Opakovane použiteľný filter 
(čistiteľný).

FPPR 7200
Obj. číslo : SX413372

• 1x polyesterový harmonický filter
• Filtračná plocha: 7200 cm2

• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,9 %

Vlastnosti ako pri modeli FPPR 3600, avšak 
dvojitý povrch filtra umožňuje prácu v dlhších 
cykloch. Opakovane použiteľný filter (čistiteľný).

FPPR 7200 HEPA
Obj. číslo: SX414171

• 1x HEPA harmonický filter
• Filtračná plocha: 7200 cm2

• Materiál: HEPA
• Priepustnosť filtra: 99,9 %
Vlastnosti ako pri modeli FPPR 3600, avšak 
dvojitý povrch filtra umožňuje prácu v dlhších 
cykloch. Opakovane použiteľný filter (čistiteľný).

• 1x harmonický filter s celulózou
• Plocha filtra: 3600/7200 cm2

• Materiál: celulóza
• Priepustnosť filtra: 99,8 %
Skladaný filter na domáce vysávanie a na priemyselný 
prach, piliny, drevený a tehlový odpad, prach z vŕtania 
a frézovania, z pieskovania kremičitým pieskom a na 
podobné odpadové materiály. Vhodné k modelom bez 
automatického vytriasania prachu. V modeli FP 7200 
umožňuje dvojitý povrch filtra pracovať v dlhších cyk-
loch.

POLYESTEROVÉ FILTRAČNÉ VRECKÁ
Obj. číslo: SX413501

FP 3200 
Obj. číslo: SX413525

K vysávačom: GS 2078/3078

• 1x polyesterový skladaný filter
• plocha filtra: 3200 cm2/1 strana 
• Materiál: polyester
• Priepustnosť filtra: 99,8 %
Skladaný filter na domáce vysávanie a na priemyselný 
prach, piliny, drevený a tehlový odpad, prach z vŕtania 
a frézovania, z pieskovania kremičitým pieskom a na 
podobné odpadové materiály. K modelom GS 2078 
a GS 3078.

TS
Obj. číslo:SX436135

K vysávačom: TS 714 RTS

ŠPECIÁLNE FILTRE NA MOKRÉ VYSÁVANIE

FSS 1200
Obj. číslo SX413297

penový filter k nádržiam 20 – 55 l, filtračná plocha 1200 cm2.

FSN 80
Obj. číslo: SX424071

Šírka 80 μ, vhodné k vodným filtrom, pred filter vyrobený z polyamidu, 
opakovane použiteľný, umývateľný,

k vysávaču HS PA-1455KFG

FSN 1000
Obj. číslo: SX424569

Šírka 1000 μ, PET/Polyethylenterephthalat), vhodný k vodným filtrom, 
opakovane použiteľný, umývateľný, (k vysávaču GS PA-1455 KFG FW.

FILTRE FILTRE A TERMOLEPIACE PIŠTOLE

TERMOLEPIACE PIŠTOLE

MG1020

Lepiaca pištoľ MG1020,  20 W, 
• tmel: Ø 7,5 mm; 
• pracovná teplota 165 °C;
• čas nahriatia  

na pracovnú teplotu:cca 5 min., 
• spotreba tmelu cca 6g/min. 

MG1060

Lepiaca pištoľ MG1060, 60 W, 
• tmel: Ø 11-11,5 mm; 
• pracovná teplota 193 °C;
• čas nahriatia  

na pracovnú teplotu: cca 5 min., 
• spotreba tmelu cca: 18g/min. 

MG3350

Lepiaca pištoľ  MG3350 ,300 W, 
• tmel:  Ø 11-11,8 mm; 
• pracovná nastaviteľná  

teplota: 120 - 230 °C 
• čas nahriatia cca  5-8 min. , 
• spotreba tmelu cca 16-25g/min , 
• set: 3 dýzy a kufor  

• 1x bavlnený filter 
• Materiál: bavlna

K vysávačom  GS 2078 a GS 3078

Polyesterová taška FSP 3100

• Polyesterové filtračné vrecká – na prach, 
opakovane použiteľné

• (odolné proti premočeniu), pridajte  
k hlavnému filtru namiesto papierových 
vrecúšok (práca bez vrecka), 3100 cm2  
s kotúčom a košom.
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MGKAR01

Karcher  WD 3, MV 3, WD 3xxx; A 22xx, A 25xx, A26xx, A29xx, A 31xx; K

5
2201 F, K 2901 F, K 3000 plus, K 2150, SE 4002,

Hoover S 4494 - S 4498,

De Longhi XD 1000, 1000 PS, W 1200, 1200 PS,

MGKAR10 Karcher WD 2, MV 2, A 2000 - A 2099, WD 2.000 - WD 2.499; 5

MGKAR16 Karcher WD 4.xxx, WD 5.xxx, WD 5200 M, WD 5300 M, WD 5600 P, WD 5001, SE 5001,
Dewalt D 27900, 5 pcs set, M class paper

5

MGNS09-2 Nilfisk Buddy II 12, 18 5

MGSCH015P Scheppach ASP 15-ES 5

MGSCH030P Scheppach ASP 30-ES, ASP30-OE 5

MIKROTÉNOVÉ VRECKÁ  77g/m2   počet ks v 
balení 

ilustračné obrázky

MGSXM02-2

Starmix: ISC ARD/ARDL 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225;

3

Bosch: GAS 25; 

Metabo: ASR 25, 2025, 35; 

AEG: RSE 1400;

Hitachi: RNT 1225, RP250YDM, RP350YDM/YDH

Mafell: S25

MGKRM01-2

Karcher WD 3xxx; A 22xx, A 25xx, A 26xx, A 29xx, A 31xx; K 2201 F, K 2901 F, K 3000 plus, K 2150, 
SE 4002,

3

Hoover S 4494 - S 4498,

De Longhi XD 1000, 1000 PS, W 1200, 1200 PS,

Dedra 6602

Dexter VQ1420SFD

Einhell TH-VC1820, INOX 1450, NTS 1400

Fein Dustex 25

Karcher MV 3, WD 3, MV 4, MV 5, WD 3.300-3.999, 4.200-4.999, 7,xxx, 2201 - 2654, A2701, 
A2731, A2801

MGUM02-2

Makita VC 2010, 2511, 2512 L, 445, 446

3

Modeco MN-94-150

Nilfisk Multi 20

OBI NTS 25

Pansam A65010

Performance Power AV20AL

Sparky 1650 MS

a iné s objemom max. 27 l

MGUM01-2

Baier BSS 506

3
Bosch GAS 35 AFC/SFC

Einhell TH-VC 1930

Feine Dustex 35

MGUM01-2

Dexter VQ1530 SIWDC

3

Graphite 59G607

Kaltmann OW 30 LH

Karcher MV 5, MV 6, NT 35/1, 45/1, 55/1, 351, 361, 561, 611, WD5.300-5.999

Mac Allister MAC1400-30, 1250 W

Makita VC 3011L, 3510L, 3511L

Nilfisk Multi 30

Pansam A063030, 65020

Sparky 1650 MS a iné s obj. 30-55 l 

MGSCH015M Scheppach ASP 15-ES 3

MGSCH030M Scheppach ASP 30-ES, ASP 30-OE 3

MGSCH050M Scheppach ASP 50-ES 3

TMELY 

BN1051 Univerzálny transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

KKN 1051/0119 Univerzálny transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 1 kg (50 ks) v balení 1

MG119 800G FI11 Univerzálny transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 800 g (40 ks) v balení  1

MG119 400G FI11 Univerzálny transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 400 g (20 ks) v balení   1

BN1021  Univerzálny žltý transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1021 Univerzálny zelený tmel 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1021 Univerzálny modrý transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1021 Univerzálny červený tmel 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1021  Univerzálny čierny transparentný tmel  20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1021  Univerzálny biely tmel:  20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1621 111 Univerzálny biely tmel: keramika, drevo, sklo; 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) 1

BN1724 220 Univerzálny tmel: drevo; 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) v balení 1

BN1753 210 Univerzálny tmel: kartón, papier; 20 cm, Ø 11 mm, 100 g (5 ks) 1

X 0117 Univerzálny transparentný tmel 30 cm, Ø 11 mm, 5 kg (166 ks v balení) cena za 1 kg 1

K 0117 Univerzálny transparentný tmel 20 cm, Ø 11 mm, 5 kg (250 ks v balení) cena za 1 kg 1

C 0119 UN 250 Univerzálny transparentný tmel 15 cm, Ø 7,5 mm, 250 g (40 ks) v balení 1

MG119 100G FI7 Univerzálny transparentný tmel 15 cm, Ø 7,5 mm, 100 g (16 ks) v balení 1

PAPIEROVÉ VRECKÁ M- KLASICKÝ PAPIER počet ks  
v balení 

ilustračné obrázky

MGSX02-2

Starmix: ISC ARD/ARDL 1425/1625, ISP ARD/ARDL 1435/1635, ISP

5

ARM 1435/1635, IS ARD 1225;

Bosch: GAS 25;

Metabo: ASR 25, 2025, 35;

AEG: RSE 1400;

Hitachi: RNT 1225, RP250YDM, RP350YDM/YDH , Mafell : S25

MGSX01-2

Starmix IS/ISC 50 l,

5

Bosch GAS 50, 

Metabo ASR 2050,

Hitachi RNT 1250, RP500 YDM 

Eibenstock DS. 1250 M

Mafell S50 D/M

MGKS02-2
Starmix GS/HS/AS/NSG/NTS 30-35 l, 

5Kress 1400 RSEA, RS 32 EA; 

Metabo AS 32 L, ASA 1202

MGMAK01 Makita 440, 5

MGPT05-2
Bosch GAS 15, 20

5Narex 30-21,

Wao-Alto 10-11 pc

MGNS07-2
Nilfisk Multi 20,

5Makita VC 2010, 2511, 2512 L

Protool VCP 10 E

MGEN01-2

Einhell BT-VC 1500 SA, 1500 W, 1600 W, 30 L

5
Mac Allister 1250 W, 30 l

Makita VC3511,

Sparky VC 1430 S/MS;

MGEN02-2

Einhell RT-VC 1420, 1525 SA, 1500; BT-VC 1115, 1250; B-NT 1250,

5

INOX 20 A, INOX 1450 WA, NTS 1500, VM 1220 S, YPL 1252L
Henkel S142B, S152B
Parkside PKS 20, 30; PNTF 23; PNTS 12..-15., 30/6S, 30/7E, 30/8E, 35/5
Performance Power 1200 W 15L
Sparky VC 1221

VYSOKÁ KVALITA 
A ŽIVOTNOSŤ

V PONUKE NÁJDETE 
RÔZNE FARBY

EKOLÓGIA
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Obj. kód
ZIX85

Multi Scanner x85
• Vyhľadáva vodou plnené potrubia 
• Tepelne deteguje aktívne ohrievanú Pex hadičku naplnenú vodou s priemerom 1/2 palca až do hĺbky 50 mm
• Nájde stred, hrany a smer drevených a kovových kolíkov až do hĺbky 50 mm
• Nájde živé, netienené elektrické striedavé vedenie do hĺbky 50 mm 
• Indikátor vybitia batérie na optimálny výkon
• Ukazovateľ SpotLite ® v  tvare šípky označuje detegovaný cieľ
• Odolný proti vode a prachu

Obj. kód
ZIL350

Multi Scanner L 350 OneStep
Režim StudScan lokalizuje stred, hrany a smer drevených alebo kovových trámov do hĺbky 19 mm
• Režim DeepScan® zdvojnásobuje hĺbku skenovania na 38 mm
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živého, netieneného elektrického vedenia striedavého prúdu až do 

51 mm v režimoch snímania trámov a kovov
• Režim skenovania kovov vyhľadá neželezné kovy, ako sú medené rúrky, do hĺbky 38 mm a železné kovy, ako 

napríklad oceľové rúrky, do hĺbky 76 mm
• ACT ™ automaticky opravuje bežné chyby, napríklad keď sa skenovanie začína cez čap
• Mimoriadne jasný podsvietený LCD displej indikuje cieľovú polohu
• Indikátor vybitia batérie na optimálny výkon
• Indikátor sily signálu pomáha rozlišovať medzi plytkými a hlbokými cieľmi
• Ukazovateľ SpotLite® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby jasne naznačoval stred trámu
• Drážka značky „V“ na presnejšie označenie cieľového miesta
• Patentovaná otočná rukoväť na pohodlné a bezpečné držanie v oboch rukách v akomkoľvek uhle

Obj. kód
ZIL550C

Obj. kód
ZIL550

Multi Scanner L 550 OneStep farebný displej  
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živého, netieneného el. vedenia so striedavým prúdom do hĺbky 51 mm
• Režim skenovania kovov vyhľadáva neželezné kovy (medené rúry) do 38 mm a železné kovy (výstuž) do 76 mm
• Režim AC Scan vyhľadáva živé, nekryté elektrické vedenie striedavého prúdu do 51 mm
• ACTTM  automat. opravuje chyby
• Ultra jasný podsvietený LCD displej 
• Indikátor slabej batérie a sily signálu
• SpotLite® Pointer svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby zreteľne označil stred čapu
• Drážka označenia „V“ na presnejšie značenie polohy cieľa

MultiScaner L 550 - jednofarebný displej identické ako  ZIL 550C – len bezfarebný displej 

Obj. kód
ZIM40

Metalli Scanner m40
• Detektor kovov Zircon‘s Metallic Scanner m40 lokalizuje železný (magnetický) kov a neželezný (nemagnetický) kov
• Rýchlo a jednoducho deteguje kov v dreve, sadrokartónových doskách, obkladoch, dlaždiciach, štuke, omietke, 

betóne a iných nekovových povrchoch
• Funguje ako skvelý vyhľadávač svorníkov v omietkových stenách, ako aj výstuže v betóne
• Ľahko nájde inštalatérsky materiál, potrubie, výstuž, klince a skrutky v stenách, podlahách a stropoch
• Lokalizuje železný (magnetický) kov za stenami do hĺbky 100 mm a neželezný (nemagnetický) kov do hĺbky 50 mm

Obj. kód
ZIM T7

MetalliScanner MT7
• Obsahuje dva režimy skenovania; Štandardný režim a DeepScan® mód
• Vyhľadá a určí hĺbku 1/2 palcovej výstuže a 1/2 palcovej medenej rúrky až do hĺbky 6 palcov (15 cm)
• Hľadá a rozlišuje železný a neželezný kov
• Presnosť polohy s presnosťou ± 1/2 palca (13 mm) pre výstuž č. 4 alebo medenú rúru 1/2 palca
• Podsvietený displej a zvukový tón jasne označujú polohu cieľa
• Nástavec s otočnou rukoväťou na jednoduchšie skenovanie a predĺžený dosah na stenu a podlahu
• Pogumovaná rukoväť a vstavaná slučka na šnúrku
• Obsahuje 9 V batériu a ochranné puzdro

Obj. kód
ZIMTX 

MetalliScanner MTX
• Veľký modrý transflektívny podsvietený LCD displej na jednoduché sledovanie aj na priamom slnku
• Stred a sila signálu Indikácia kovu až do hĺbky 10 cm
• Indikátor sily batérie nepretržite zobrazuje úroveň batérie a bude blikať, keď je úroveň batérie príliš nízka na prevádzku
• Ergonomická rukoväť s patentovaným dizajnom Pivot Pinch Grip
• Integrovaný značkovací systém na označenie cieľovej polohy
• Súčasťou balenia je otočná rukoväť na jednoduchšie skenovanie
• Odolný proti vode a prachu

Obj. kód
ZIL20

StudSensor L20
Režim skenovania čapov lokalizuje okraje drevených alebo kovových trámov do hĺbky 19 mm 
• Indikátor READY indikuje, že kalibrácia bola úspešne dokončená 
• Šípka EDGE označuje, kedy sa nástroj nachádza nad hranou trámu 
• Patentovaná indikácia „cez kolík“ spoločnosti Zircon upozorňuje používateľa, aby spustil skenovanie na novom 

mieste, ak sa skenovanie začína cez trám 
• Ukazovateľ SpotLite® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby jasne naznačoval okraj trámu 
• Drážka označovača „V“ na presnejšie označenie umiestnenia trámov 
• Patentovaná otočná rukoväť na pohodlné a bezpečné držanie v oboch rukách v akomkoľvek uhle 

Obj. kód
ZIL40

StudSensor L40 
Režim StudScan lokalizuje hrany drevených alebo kovových trámov až do hĺbky 19 mm
• Režim DeepScan® zdvojnásobuje hĺbku skenovania na 38 mm
• Indikátor READY indikuje, že kalibrácia bola úspešne dokončená
• Červené šípky sa rozsvietia postupne, keď sa priblížite k trámu, a horná šípka EDGE sa rozsvieti,  

keď nájdete hranu trámu
• Patentovaná indikácia „cez kolík“ spoločnosti Zircon vás upozorní, aby ste začali skenovať na novom mieste,  

ak sa skenovanie začína cez trám
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živého, netieneného elektrického vedenia striedavého  

prúdu až do hĺbky 51 mm
• Ukazovateľ SpotLite® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby jasne naznačoval okraj trámu
• Drážka značky „V“ na presnejšie označenie umiestnenia okraja trámu
• Patentovaná otočná rukoväť na pohodlné a bezpečné držanie v oboch rukách v akomkoľvek uhle

Obj. kód
ZIL50

StudSensor L50
Režim StudScan lokalizuje hrany drevených alebo kovových čapov až do hĺbky 19 mm
• Režim DeepScan® zdvojnásobuje hĺbku skenovania na 38 mm
• Po úspešnom dokončení kalibrácie sa zobrazí ikona READY
• Ľahko čitateľný LCD displej indikuje priblíženie sa k hrane čapu
• Patentovaná indikácia „cez kolík“ spoločnosti Zircon upozorňuje používateľa,  

aby spustil skenovanie na novom mieste, ak sa skenovanie začína cez čap
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živých netienených elektrických vedení do hĺbky 51 mm
• Ukazovateľ SpotLite® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby jasne naznačoval okraj čapu
• Patentovaná otočná rukoväť na pohodlné a bezpečné držanie v oboch rukách v akomkoľvek uhle
• Drážka značky „V“ na presnejšie označenie umiestnenia okraja čapu

Obj. kód
ZIL70

StudSensor 70
Režim StudScan lokalizuje stred, hrany a smer drevených alebo kovových trámov až do hĺbky 19 mm
• Režim DeepScan® zdvojnásobuje hĺbku skenovania na 38 mm
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živého, netieneného elektrického vedenia striedavého prúdu  

až do hĺbky 51 mm
• ACT™ (technológia automatických opráv) automaticky opravuje bežné chyby,  

napríklad keď sa skenovanie začína cez čap
• Mimoriadne jasný podsvietený LCD displej indikuje cieľovú polohu
• Indikátor vybitia batérie na optimálny výkon
• Indikátor sily signálu pomáha rozlišovať medzi plytkými a hlbokými cieľmi
• Ukazovateľ SpotLite® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, aby jasne naznačoval stred trámu
• Drážka označovača „V“ na presnejšie označenie umiestnenia trámov
• Patentovaná otočná rukoväť na pohodlné a bezpečné držanie v oboch rukách v akomkoľvek uhle

Obj. kód
ZIE60C

ElectricScanner e60c
Režim skenovania AC vyhľadáva živé netienené elektrické vedenie striedavého prúdu až do hĺbky 50 mm
• Detekcia WireWarning® indikuje prítomnosť živého, netieneného elektrického vedenia striedavého prúdu  

až do hĺbky 50 mm v režime skenovania kovov
• Režim skenovania kovov vyhľadá neželezné kovy, ako sú medené rúrky, až do 38 mm a železné kovy,  

ako napríklad oceľové rúry, až do 75 mm
• Indikátory cieľa sa začnú zapínať, keď sa blíži prúdová elektrická energia alebo kov
• Displej ColorTrip ™ svieti načerveno v režime AC Scan a namodro v režime Metal Scan
• Indikátor vybitia batérie na optimálny výkon
• Ukazovateľ SpotLite ® svieti na stenu svetlom v tvare šípky, keď je detegovaný maximálny prúd AC alebo kov
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Najpoužívanejšie automaty na zváranie 

• Príslušenstvo kompatibilné s výrobkami Leister
• O 30 % vyšší výkon oproti Leister Triac ST, AT

Technické parametre

Napätie [V] 230

Výkon [W] 1600

Teplota [°C] 20 – 650

Množstvo vzduchu [l/min] 250

Statický tlak [Pa] 3000

Hladina hluku [dB] 64

Rozmery [mm] 100 x 340

S týmto prístrojom sa dajú zvárať všetky druhy termoplastov vo forme fólií (napr. autoplachty, bannery), 
dosky, podlahoviny, izolačné a tes nia ce pásy. Aplikovateľný je aj pri oprave autodielov.

• Prvý poloautomat od firmy HERZ
• Digitálna regulácia teploty, regulácia teploty potenciometrom

Technické parametre

Napätie [V] 230

Výkon [W] 2100

Teplota max. [°C] 600

Frekvencia [Hz] 50/60

Rýchlosť [m/min] 0 – 4

Hmotnosť [kg] 6,8

Rozmery [mm] 400 x 170 x 330

Obj. čísla
6600075 RiOn  
6600029 RiOn M14  
6600070 RiOn Digital
6600072 RiOn Digital 14 

RiOn

• RoofOn II - Multi AT: displej, digitálna regulácia rýchlosti a teploty
• Integrovaná termosonda, bezuhlíkové motory, zváranie PVC, TPO, EPDM, šikmé strechy 30° sklon

Technické parametre

Napätie [V] 230

Výkon [W] 3000

Teplota [°C] 600

Frekvencia [Hz] 50/60

Rýchlosť [m/min] 0 – 6

Prietok vzduchu (max. 20 °C) [l/min] 500

Rozsah prietoku vzduchu [%] 50-100

Hmotnosť [kg] 21

Rozmery vrátane vodiacej tyče [mm] 380 x 340 x 700

Optimálna hmotnosť a perfektná kvalita zvaru. Vďaka kompaktným rozmerom a rozložení hmotnosti je 
zariadenie RoofOn bezkonkurenč ným pomocníkom pri realizácii hydroizolácie plochých striech. 
S vy pínacou gumou zvára správne kotvený a položený materiál bez vlnenia.

RoofOn II - MULTI

MicOn

Obj. čísla
5800241 RoofOn II – MULTI LT
5800240 RoofOn II – MULTI AT

Obj. čísla
6600330 MicOn LT
6600332 MicOn AT

LarOn  • Digitálny ukazovateľ teploty a rýchlosti
• Šírka zvaru 40, 90 alebo 100 mm

Technické parametre

Napätie [V] 230/400

Výkon [W] 4600/5700

Teplota [°C] 20 – 620

Rýchlosť [m/min] 0 – 7

Rozmery [mm] 620 x 400 x 320

Bezkonkurenčný teplovzdušný automat na dokonalé zváranie strešných, hydroizolačných 
fólií, ktoré sa dobre uplatnia aj pri izolácii základov. Veľkou výhodou je možnosť využitia 
špeciálneho KITu na zváranie asfaltových pásov.

Obj. čísla
6600194 LarOn HS 40mm, 5.7kW/400V
6600256 LarOn Highspeed
6108927 LarOn Bitumen

Technické parametre

ExOn 1A ExOn 2 ExOn 3

Napätie [V] 230 230 230

Výkon [W] 2 320 3 100 3 700

Frekvencia [Hz] 50/60 50/60 50/60

Zvárací výtlak [kg/h] 0,5-1,2 2 2-3

Priemer zvár. kábla [mm] 3 a 4 4 4 a 5

Prídavný materiál PE-PP PE-PP-PVDF-PVC PE-PP-PVDF-PVCR

Hmotnosť [kg] 5 7 8

Rozmery [mm] 500 x 100 x 340 560 x120 x 350 650 x 120 x 310

ExOn 3 

ExOn 2 

Ručné zváracie extrudéry

Príslušenstvo a doplnky

Obj. čísla
DX305 ExOn 3

Obj. čísla
DX305 ExOn 3

Obj. čísla
DX298 ExOn 1A

ExOn 1A

Obj. č. 5107123
Preplátovacia tryska

Obj. č. 5107125
Preplátovacia tryska
20 mm, 60° vyhnutá

Obj. č. 5107132
Preplátovacia tryska  

40 mm

Obj. č. 5107133
Preplátovacia tryska  
40 mm, perforovaná

Obj. č. 5201320 
Ihlová skúšačka zvarov

Obj. č. 5106972 
Detailové koliesko

Obj. č. 5106975
Prítlačný valček

Obj. č. 5106977
Prítlačný valček

Obj. č. 5106975 
Silikónový prítlačný

valček 40mm

Obj. č. 5106977 
Silikónový prítlačný

Valček 28 mm 
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Slovenská spoločnosť STOPKA SK, s. r. o., má stabilné miesto na domácom trhu, má dlhoročné skúsenosti 
v oblasti distribúcie senzorovej techniky, senzorových svietidiel a náradia najvyššej kvality. Spoločnosť sa 
sústreďuje nielen na predaj, obchod, inštalácie a realizáciu projektov, ale z dlhodobého hľadiska má víziu byť 
lídrom v oblasti odborného poradenstva technológií budúcnosti a ich zavádzania do praxe nielen pre veľké 
podniky, ale aj pre domácnosti, s dôrazom na úsporu finančných prostriedkov i energií. Firma sa zameriava 
na projekciu silnoprúdových, slaboprúdových elektroinštalácií, zároveň realizuje dodávku a zabezpečenie 
výroby rozvádzačov:

• PROFESIONÁLNE VYSÁVAČE STARMIX
• SUŠIČE RÚK STARMIX
• LEDIX – LED SVIETIDLÁ
• SMART HOME – EXTA FREE – EXTA LIFE – SUPLA
• EXTA – AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE BUDOV
• ENTRA – VIDEOVRÁTNICI – DOMÁCE TELEFÓNY
• GARDI – ZABEZPEČOVACIE MINISYSTÉMY
• KONEKTO – SVIETIDLÁ
• SENZORY A SENZOROVÉ SVIETIDLÁ, PRIEMYSELNÉ SVIETIDLÁ, KANCELÁRSKE SVIETIDLÁ 
• SVIETIDLÁ – ETERO – ZABEZPEČOVACIE A PRIVOLÁVACIE SYSTÉMY 
• MATEC – ELEKTRICKÉ VYHRIEVANIE – PODLAHOVÉ VYKUROVANIE  

– VYKUROVANIE CIEST – VYHRIEVANIE ZVODOV
• CET – IT vodiče a káble na zabezpečovacie, počítačové a kamerové siete 

TECHNOLÓGIE • OSVETLENIE • SENZORY • STAVBY BUDÚCNOSTI
SKÚSENÝ TÍM VÁM POSKYTNE

SERVIS • REALIZÁCIU PROJEKTU • BEZPLATNÉ PORADENSTVO

STOPKA SK, s. r. o.
Ružová 111, 019 01 Ilava  •  e-mail: obchod@stopka.tech  •  Kontakt: 0902/900 613

Fotografie výrobkov sú iba ilustráciami na ukážku a niekedy sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu predmetu. Nemení to však ich základné vlastnosti. Technické 
informácie obsiahnuté v tomto katalógu vychádzajú zo stavu ku dňu jeho tlače. Právo na zmeny si vyhradzujeme. O aktuálnej situácii sa informujte u svojho 

obchodného zástupcu.  Na chyby tlače a farebné rozdiely sa záruka nevzťahuje.


