Odkurzacze Centralne

Linia Komercyjna HD

Dlaczego Cyclo Vac HD ?

Nie ma znaczenia czy do zastosowań komercyjnych, przemysłowych czy domowych, rodzina produktów Heavy Duty
marki Cyclo Vac sprosta wszelkim, nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Modułowa budowa i szeroka
gama jednostek filtrujących, w tym workowych, cyklonicznych i wodnych pozwala na dowolną konfigurację systemu
centralnego odkurzania i nie tylko! Dzięki odpowiedniemu doborowi system HD może być użytkowany przez 2 osoby
jednocześnie!

Licznik

Ilość
przepracowanych
godzin

Filtr pyłu
węglowego

Wzmocnione Silniki HD

W modułach HD zastosowano przemysłowe silniki marki Ametek Lamb o wyjątkowej trwałości i mocy. W silnikach
tych w celu ochrony przed wilgocią i innymi agresywnymi zanieczyszczeniami zastosowano hermetyczne łożyska, a
wszystkie elementy pokryto specjalną żywicą epoksydową. Dodatkowo każdy moduł posiada system soft-start, a moduł
nadrzędny wyposażony jest w licznik godzin pracy.

Gwarancja

Jednostki HD oferowane są z gwarancją 950 godzin pracy. W praktyce ich trwałość osiąga ponad 1500 godzin!

Unikalny system filtracji

Marka Cyclo Vac jako jedyna na świecie posiada opatentowany filtr pyłu węglowego, dzięki czemu jednostki centralne
mogą być instalowane w czystych pomieszczeniach.

Licznik godzin pracy

Moduły nadrzędne HD wyposażone są w licznik godzin pracy, dzięki któremu można bardzo precyzyjnie określić
kolejne terminy przeglądów serwisowych.
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