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SpaceVac vonkajší čistiaci systém: 
Navrhnuté s bezpečnosťou v srdci

Vysokoaktívny čistiaci systém 
SpaceVac je revolúciou v čistení, 
čo poskytuje operátorom bezpečný 
spôsob čistenia vysokých úrovní z 
prízemia bez potreby lešenia, 
rebríkov alebo plošiny.

Náš vonkajší čistiaci systém 
ponúka operátorom rýchlu a 
bezpečnú metódu čistenia až do 
výšky 15 m z bezpečia a pohodlia 
prízemia.

Vyššie. 
Bezpečnejšie. 
Rýchlejšie.

Pozri SpaceVac v akcii- space-vac.co.uk/videos



Teraz prvý krát dostupný aj na Slovensku:  
SpaceVac je špičkovým vonkajší m čistiacim 
systémom na vysokej úrovni...

Čistenie odkvapov vo vysokých 
výškach môže predstavovať 
jedinečnú výzvu pre čistiace a 
facility spoločnosti.

Systém SpaceVac bol vyvinutý v 
spolupráci s našimi partnermi v 
oblasti čistenia zariadení. Systém 
SpaceVac začali používať ako 
nástroj na odstraňovanie 
zablokovaných žľabov a 
odvodňovacích potrubí, ako aj 
vonkajších fasád na budovách s 
výškou až 15 metrov.

Desaťročie inovácií, výskumu a 
vývoja viedlo k tomu, že je 
spoločnosť SpaceVac lídrom pri 
čistení vo výškach.

Dokonalosť ako 
štandard

Vonkajší čistiaci systém 
SpaceVacs má jedinečný 
mechanizmus "Bezpečnostného 
uzamykania" ako štandard, na 
všetkých 50 mm tyčiach, 
hlavichach a kefkách, aby sa 
zabezpečilo, že systém sa počas 
prevádzky neoddelí.

A to dokonca aj pri plnom 15-metrovom 
rozšírení.

Okrem našich ľahkých tyčí z uhlíkových 
vlákien má Vonkajší systém SpaceVac aj 
kompletnú sadu nástrojov z uhlíkových 
vlákien a hlavice na dokončenie aj ťažkých 
odkvapových žľabov s ľahkosťou.

Vonkajší systém má  tyče s priemerom 50 
mm, ktoré poskytujú lepšie prúdenie 
vzduchu a sanie - dokonca aj pri úplnom 
rozšírení na 15m. Bezdrôtový kamerový 
systém a monitor sú štandardne dodávané v 
kite a  umožňujú operátorom sledovať 
priebeh čistenia v reálnom čase z prízemia.

Vyššie.
Bezpečnejšie.
Rýchlejšie.

Okrem znižovania rizík spojených s prácou 
zamestnancov vo výške - tým, že sa vylúči 
potreba rebríkov, lešenia alebo plošín - 
systém môže byť jednoducho nasadený 
jedným operátorom.

Žľab a vonkajšie čistenie sú dôležitou 
súčasťou údržby budov s dopadmi na 
integritu budov a na zdravie ich obyvateľov. 
Nerobte kompromisy - dosiahnite to 
najlepšie, pokiaľ ide o zachovanie seba 
samého.

Bezdrôtový monitor

Mechanizmus 
bezpečnostného uzamykania

50mm Tyče z u hlíkových vlákien

Kamera a hrotový nástroj



Čo je zahrnuté v systéme...

Tyčový Kit:
5 x 50mm 1.6m Carbon Tyče
1 x 50mm 0.6m Carbon Tyč

1 x Taška na kit

Hlavica Kit:
1 x 50mm x 135° Carbon Hlavica 
1 x 50 to 38mm Hrot
1 x 50mm až 38mm Štandard 
1 x 50mm až 38mm Štrbina
1 x 50mm až 50mm Hrot

1 x Taška na kit

Hadica Kit:
1 x 5m x 50mm Hadica
1 x Manžeta na hadicu
1 x Adaptér (hadica/tyč)r

1 x Taška na kit

Vonkajší čistiaci systém SpaceVac je štandardne dodávaný s nasledujúcou výbavou. 
Všetky prvky sú vybavené jedinečným mechanizmom "bezpečnostného uzamykania".

Navrhnuté a vyrobené vo Veľkej Británii.

Kamera Kit:
1 x Bezdrôtový monitor 
1 x Bezdrôtová kamera 
1 x Klip na kameru
1 x Klip na monitor

1 x Taška na kit

135’ stupňová uhlíková hlavica

50mm hrotový nástroj

Štrbinový nástroj

Kamera Kit
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