
BATÉRIOVÝ  VYSÁVAČ

Najkompaktnejší

PRE RÝCHLE MOBILNÉ POUŽÍVANIE

„Toto je skutočný záchranca 
pre rýchlu prácu plnú prachu!“



Bezdrôtový vysávač pre jednoduchý pohyb a transport!

Kompaktný, výkonný – jednoducho SMART!
Len krátke pílenie, rýchle vyvŕtate dier alebo v zhone treba niečo povysávať 
– všetci poznáme takéto situácie. Je potrebné vybaliť veľký vysávač a hľadať 
zásuvku alebo pozametať špinu metlou? Nie, máme riešenie - SMART L 18V! 
Vďaka výkonnej batériovej technológii CAS a šikovnej hmotnosti 4,2 kg prázdneho 
vysávaču, ste rýchlo na mieste potreby a môžete si byť istý že SMART vysávač vysávaču, ste rýchlo na mieste potreby a môžete si byť istý že SMART vysávač 
vždy spoľahlivo povysáva.

Nový systém príslušenstva

Nový systém QUIX umožňuje rýchlu, bezpečnú 
a jednoduchú výmenu príslušenstva. Objímka 
náradia a rúrka rukoväte sú pripevnené, zacvaknú 
na miesto a dajú sa opäť odstrániť jednoduchým 
pohybom ruky.

Vysávať môže každý

SMART dokáže viac. Vďaka praktickej funkcii fúkania 
je okrem vysávania nasucho a namokro pohodlne 
možné aj vyfukovanie, sušenie a vypúšťanie 
odpadového vzduchu.

Maximálna mobilita

Najkompaktnejší vysávač od Starmix je možné 
pohodlne nosiť cez rameno vďaka popruhu, ktorý je 
súčasťou baleniana. Popruh je napríklad vhodný 
pri vysávaní z rebríka.

Ideálny doplnok do vozového parku

Napájacia batéria CAS poskytuje vysávaču SMART 
super sací výkon a robí z neho aj perfektný doplnok 
pre všetkých, ktorí už používajú zariadenia z otily 
CAS a môžu používať batérie aj s ďalšími zariadeniami. 
Viac informácií na www.cordless-alliance-system.de.

Akumulátorový vysávač SMART L 18V



Stačí si ho prevesiť cez rameno, 
povysávať a máte hotovo! Všetko 
by malo byť také jednoduché.

Prenosný bezdrôtový vysávač na mokré/suché 
vysávanie, Kapacita zadržiavania prachu ≥ 99% 
Trieda prachu "L"

Číslo produktu

Vybavenie

Hlavný lter

Čistenie ltra
Úrovne výkonu
Predlžovacia hadica
Funkcia fúkania
Rukoväť a popruh, upevnenie hadice
Držiak príslušenstva

Rozsah doručenia
Príslušenstvo

Filtračné vrecko

Technické dáta
Napätie
Prevádzková doba s 2 x 18 V 5,2 Ah (približne)
(odporúčame použiť 5,2 Ah batérie.)

1 isové ltračné vrecko FBV 6
popredajné isové ltračné vrecko FBV 6 (balenie po 5 ks) 
Obj. č. : 459721

Pozrite si rozsah dodávky

Voliteľné: Batéria 18V Li-Power 5,2 Ah, obj. č.: 459745 
Nabíjačka ASC 55 obj. č.: 448848

Rozsah doručenia:

Príslušenstvo
1 × Hadica k zariadeniu AS 32-280, 
       Quix, ø 35 mm × 0,5 - 2,5 m, 
       obj.č. 459677
1 × hadica AS 32-280, Quix, 
       ø 35 mm × 0,5 - 2,5 m, 
       obj. č. 459677       obj. č. 459677
3 × sacia trubica 32-35 (každá 32 cm), 
        ø 35 mm,
       obj. č. 459707
1 × puzdro na náradie AS 28/35, 
       Quix (antistatické),
       obj. č. 459875
1 × rúrka rukoväte basic, Quix, 1 × rúrka rukoväte basic, Quix, 
1 × hubica na čalúnenie
1 × štrbinová hubica

Skladaný lter FPP 3000 (polyester) 
Kapacita zadržiavania prachu: 99,9
Obj. č. : 459738

Doba nabíjania 1 x batéria 18V 5,2 Ah
Objemový prietok (max.)
merané na hlave motora / konci hadice
Podtlak (max.)
merané na hlave motora / konci hadice
Objem nádoby (max.)
Hrubý prach-voda
Hladina akustického tlaku
Rozmery
Oblasť ltra
Hmotnosť

Plastová

Áno

Áno

Áno

2-stupňové - ECO a BOOST

Manuálny

D × B × V

STOPKA SK, s.r.o.
www.stopka.tech
Kontakt: 0902 900 613, technické oddelenie : 0902 900 618
E-mail : info@stopka.tech
Adresa : Ružová 111, 019 01, Ilava



Systém Cordless Alliance: 

Jedna batéria pre všetkých.
CAS je od výrobcu nezávislý akumulátorový systém popredných 
značiek elektrického náradia. Spája v sebe ducha inovácie, 
vysoký výkon produktu a spoločný cieľ urobiť profesionálov 
nezávislými od elektrickej zásuvky. Spolu s ďalšími deviatimi 
výrobcami patria starmix a haaga k zakladajúcim členom. výrobcami patria starmix a haaga k zakladajúcim členom. 
Okruh CAS sa neustále rozrastá, zatiaľ sme na 300 strojoch 
a 32 značkách len s jednou batériou.

100% kompatibilita s viac ako 300 strojmi v triede 18 V!
S batériami CAS možno ľahko kombinovať stroje, akumulátory 
a nabíjačky od rôznych výrobcov navzájom.

100 % popredná technológia batérií!
CAS využíva najvýkonnejší batériový systém na svete v tomto odvetví – od Metabo. 
S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti batérií je Metabo priekopníkom 
v technológii batérií a v téme „bezšnúrové stavenisko“. Zameriava sa na 18 V, 
najdôležitejšiu oblasť použitia pre profesionálnych používateľov.

100 % užívateľské výhody!
CAS znamená sostikovaný batériový systém, na ktorý sa teraz môžete 
spoľahnúť v širokej škále štandardných a špeciálnych aplikácií. Viacnásobným 
použitím existujúcich batérií dosiahnete jasné cenové výhody. CAS tiež ponúka 
maximálnu spoľahlivosť a vysokú investičnú bezpečnosť garantovaného 
batériového systému odolného voči budúcnosti!


