
OmniFlex AutoVac zariadenie

OmniFlex môže byť prestavaný behom pár minút na vysoko 
výkonný upratovací čistiaci stroj na podlahy, ktorý konkuruje 
výkonu podlahových umývacích strojov – za zlomok ceny!

Naozaj rýchly a jednoduchý prístup k čistým a bezpečným 
podlahám. Toto zariadenie je perfektné pre vysokorýchlostné 
upratovanie tvrdých podláh, ako sú chodby, jedálne, 
vestibuly, sklady, fitnes priestory a ďalšie. Je rovnako rýchly
a efektívny ako podlahový umývací stroj, ale bez vyšších 
nákladov, čo ho robí perfektným pre upratovacie firmy
a správcov budov.

Chodby
Vestibuly
Jedálne
Telocvične
Sklady
Zdravotníctvo
Predajne
Každodenné čistenie podláh

V testoch vykonaných známou 
univerzitou, ako AutoVac, tak podlahový 
umývací stroj odstránili 99% cielených 
nečistôt, zatiaľ čo mikrovláknový mop 
odstránil len 51%.

Certifikované Národným Inštitútom 
Bezpečnosti Podláh v USA (NFSI).

K dispozícii ako predpripravený celok 
alebo ako jednoduché a lacné rozšírenie 
už existujúceho zariadenia OmniFlex.

Jednoducho rozšíriteľné možnosti 
pridaním OmniFlex komponentov
a nástrojov.

Obsahuje všetky komponenty potrebné 
pre komplexnú údržbu podláh: čistenie, 
odmastenie, leštenie atď.

Rozložiteľné pre ľahký transport.

Zvlášť jednoduché vyprázdňovanie 
nádoby s odpadovou vodou.

Vyčistí 1500 a viac metrov štvorcových
za hodinu.

Veľmi jednoduché na zaškolenie, 
obsluhu a údržbu.

Perfektné pre miesta, kde sú podlahové 
mycie stroje nepraktické.

Voliteľný 30,5 m elektrický 
kábel s prúdovým 

chráničom.

Univerzálna rukoväť.

Nastaviteľný ventil pre 
čerstvý čistiaci roztok.

Stierková hlavica pritlačiteľná 
k podlahe v šírke71 cm.

Jednoduchá 
odpadová hadica.

Nádrž na čistú 
vodu 38 L.

Roztieracia podložka 
s rámom pritlačiteľná 

k podlahe.
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Prečo je OmniFlex AutoVac lepší?

Možné varianty využitia

Efektivita čistenia

Vysoký výkon

OmniFlex AutoVac obsahuje:

Špecifikácia mokrého/suchého vysávača:

AutoVAc rozširujúca sada

AutoVac Komlet

Rukoväť s držiakom na kábel

71cm stieracia hlava sklopiteľná k podlahe

Pohyblivý rám stieracieho padu

5 mikrovláknových padov

OmniFlex vedrový vozík

OmniFlex mokrý/suchý vysávač 
(bez sacej hadice, násady a stieracej hlavy)

AutoVac rozširujúca sada

30m elektrický kábel

Doplnok

Pod ochrannou známkou viacnásobných U.S patentov. Ďalšie patenty sú vo vybavovaní.

Nízke obstarávacie náklady

Jednoduchá a lacná údržba

V porovnávacích testoch známej univerzity, zariadenie AutoVac 
odstránilo až 99% cielených nečistôt. Tento výsledok bol o niečo 
lepší ako u podlahového umývacieho stroja, ktorý odstránil 98% 
nečistôt. Úplne nový mikrovláknový mop odstránil len 51%.

Nezávislé výkonnostné testy ukazujú, že užívatelia môžu vyčistiť 
viac než 1500 metrov štvorcových za hodinu s AutoVac 
zariadením. Navyše väčšina užívateľov nemusí odstraňovať prach 
pred čistením.

Vákuová nádrž   43,5 L
Odpadová/odtoková hadica 44,5 cm
Čistenie vákuovej nádrže  100% pomocou 

odpadovej/odtokovej hadice
Sací objem  1700 L/min
Zdvih sacieho motora 290 cm

K dispozícii ako jednoduché, lacné rozšírenie k existujúcim 
OmniFlex zariadeniam alebo ako kompletný pred 
pripravený celok.

Väčšina užívateľov uprednostňuje ekonomicky výhodné systémy. Pre začínajúcich je to 
obstarávacia cena, keď kompletné  AutoVac zariadenie stojí 10-20% zrovnateľného podlahového 
umývacieho stroja. Vo väčšine prípadov je to menej, než priemerná ročná cena za údržbu 
podlahového umývacieho stroja. Dokonca pokiaľ už vlastníte OmniFlex Dispense-and-Vac alebo 
Spray-and-Vac zariadenie, tak je špecifikácia AutoVac k dispozícii ako jednoduché a lacné 
rozšírenie. Navyše je šetrné k podlahám a náterom, čo pomáha predlžovať životnosť náterov
a redukuje ich opravy.

OmniFlex AutoVac zariadenie je veľmi lacné a jednoduché na údržbu. Je to preto, že s tak málo, 
pohyblivými časťami sa toho pokazí menej. Pokiaľ sa tak stane, je jednoduché odhaliť poruchu
a opraviť ju, na rozdiel od väčšiny zložitejších upratovacích zariadení. Ešte lepšie je to, že zariadenie 
môže ovládať takmer ktokoľvek. Napríklad, skoro každý môže vymeniť stieracie lišty behom 
niekoľkých sekúnd bez náradia – na rozdiel od štandardných prítlačných stierok. Vo väčšine 
prípadov môžete vykonať celkovú opravu zariadenia behom niekoľko minút za nižšie náklady, ako 
je jeden telefonát na servis.

Len roztieranie
- predĺžený prítlak pre veľké
nečistoty, dezinfekciu, atď.

Komplet
- Zároveň aplikovať a roztierať čistiaci
prostriedok s okamžitým vysávaním.

Len vysávanie
- vysatie tekutín, čistiacich
prostriedkov a nečistôt.
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