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SpaceVac
höjdstädsystem
Effektiv rengöring med högre
säkerhet och lägre kostnader
Städning av ytor på hög höjd är problematiskt och förknippat med höga kostnader, risk för olyckor och störningar
i den ordinarie verksamheten. Vi är dock väl medvetna om
dess betydelse för att bibehålla en god inomhusmiljö.
Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att undvika ansamlingar av smuts och damm på väggar och i tak. Det kan
till exempel äventyra hygienen i lokaler med livsmedelsrelaterad verksamhet och öka brand- och explosionsrisk. Ventilationssystem är också ett exempel där kontinuerlig rengöring
är viktig för att undvika negativ påverkan av arbetsmiljön, i
synnerhet för allergiker.
Detta bekräftas av Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem
och öppen fritidsverksamhet. Där rekommenderar man att
storstädning bör ske återkommande under året och omfatta
golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna
ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning,
golvbrunnar med mera.

Inga dyra liftkostnader
Systemet opereras från marknivå vilket eliminerar alla behov
av dyr liftutrustning för att komma åt. Effektivitet och säkerhet ökar och ni slipper flera dyra omkringkostnader.

Överlägsen räckvidd
Med en räckvidd på upp till hela 16 meter och ett brett
utbud på olika munstycken rengör du effektivt alla typer av
svåråtkomliga ytor på väggar och i tak. Sugeffekten är lika
stark när du arbetar på maxräckvidd.

Rör och munstycken:
• 4 x 2 m och 1 x 1 m, Ø50/38 mm
kolfiberrör

Ultralätta kolfiberrör
Ultralätta men ändå mycket hållbara kolfiberrör gör utrustningen enkel att manövrera. Maskinen har dubbla motorer
med hög effekt och är lätt att underhålla både som torr- och
våtdammsugare. Motorerna på 1 500 W vardera, ger ett
totalt luftflöde på 7.200 liter/minut och ger bästa förutsättningar för snabb och mycket effektiv rengöring. Snabb
och enkel filterrengöring innebär mer tid till rengöring och
mindre tid till underhåll av utrustningen.

Hög volym och lätthanterad tömning
Behållaren är i rostfrit stål och på hela 70 liter som ger
längre drifttid utan behov av tömning. Den smarta ”lyft och
luta-konstruktionen” gör tömningen både snabb och enkel.

Trådlös kamera och monitor
Videosystemet ger operatören exakt överblick av arbetet och
säkerställer att ytorna blir ordentligt rengjorda. Mörkerseendefunktionen som med hjälp av IR-teknik klarar också dåliga
ljusförhållanden. Videomaterialet kan sparas och lagras vid
behov.

Utmärkt som inspektionsutrustning
Det medföljande videosystemet kan också enkelt användas
för att inspektera svårtillgängliga utrymmen. Som extrautrustning finns en teleskopisk ultralätt kolfiberstång att fästa
videokameran på för att inspektera t ex på höga höjder,
i ventilationstrummor, i brunnar, etc. Även här har man
fördelen med att kunna spela in materialet för att granska
i efterhand och arkivera.

Trådlöst video/inspektionssystem:

• 7,5 meter antistatisk sugslang

• Kamera för video och stillbilder
med inbyggd trådlös sändare.

• 135° toppvinkel i aluminium

• 3.5” LCD-skärm

• Rörmunstycke

• Vadderad kameraväska

• Fogmunstycke

• Laddare för 220V och 12V

• Rundborste

• Inspelningsfunktion

• Bärväska för rör och munstycken

• Mörkerseendefunktion

Andra funktioner:
• Tvättbart tygfilter som ger lägre
driftskostnader
• Fyra olika vinklade munstycken som
passar olika ändamål
• Kamera med ”mörkerseendefunktion” som möjliggör arbete trots
dåliga ljusförhållanden
• Clipsfästsystem för förbättrad
säkerhet.
• Finns även för 110V (SPV9111)
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SpaceVac 900 Indoor
Komplett paket för städning inomhus
med fem borstmunstycken för olika
ändamål och en räckvidd på 7,5 meter.
Slang- och rördiameter 38 mm.
Köp till sugenhet efter behov.

SpaceVac 900 Outdoor
Komplett paket för städning utomhus
med tre stålmunstycken för olika ändamål och en räckvidd på 11 meter.
Slang- och rördiameter 50 mm.
Köp till sugenhet efter behov.

SpaceVac 900 Universal
Kombinerat paket för städning både
inom- och utomhus med totalt åtta
munstycken för olika ändamål
och en räckvidd på 11 meter.
Slang- och rördiameter 50 mm.
Köp till sugenhet efter behov.
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Färdiga paket anpassade för just era behov

