
Sistema de limpeza de calhas em 
altura
1 — Versátil  
Indicado para limpeza de interior/
exterior, de calhas em altura 
até 12 metros. 
 
2 — Performance profissional  
O aspirador com o sistema
Flowmix pode suportar qualquer
condição de trabalho, asssegurando
uma maior rentabilidade e uma  
incrível redução dos custos e
tempos de trabalho.  
 
3 — Design Ergonómico 
Concebido para trabalhar eficiente-
mente e em total segurança graças
ao depósito basculante que 
tornará a operação de de esvaziamento
mais segura e mais rápida.

Aspiradores Profissionais de Poeiras e Líquidos
SKYVAC INDUSTRIAL

Alta eficiência e
consumo reduzido

• Com o sistema Flowmix basta
apenas mover uma alavanca e os
motores alteram de uma conecção em
paralelo para uma em série aumentando
a performance da depressão em cerca
de 60%.

Alta fiabilidade e 
durabilidade

• Fibra de carbono de Tecnologia 
avançada - tubos 100% de fibra de 
carbono extremamente leves e 
resistentes.

Concebido para 
profissionais

• Monitor incororado e câmara à prova 
de água para coontrolo da limpeza 
o nível do solo.  
• Sistema da câmara equipado com visão
noturna, funcionalidade de  zoom 
através de toque e sem fios.
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Performance
Utilização POEIRAS E LÍQUIDOS 

Motor 2 motores de um estado
by pass

Potência W 2600

Voltagem V 220 - 240

Sistema Flowmix Sim

Depressão mm H2O
2380 flowmix OFF  

            3800 flowmix ON

Fluxo de Ar l/s 111 flowmix OFF  
  61 flowmix ON

Capacidade depósito l 78

Dimensão do Cabo m 10

Nível Ruído db (A) 72

Conforto

Carrinhos e rodas Chassis basculante/ 
bloqueio rodízios frontais

Suporte de ferramentas Poles and accessories  
carrying bag

Suporte do cabo Sim

Cabo amovível Não

Dimensão e Peso
Peso Kg 36

Dimensão (Cx L x A) cm 61 x 72 x 114

Opcional
Ferramenta escova Interna - pequena SVACS12

Ferramenta escova Interna - pequena SVACS13

Ferramenta de canalização interna - pequena SVACS14

Ferramenta de canalização interna - pequena SVACS15

Consumíveis
Cartucho lavável 06061

Filtros
Filtro Principal Filtro de cartucho lavável

Saco de poeiras -

Sistema de limpeza do filtro Não

Indicado luminoso de saco cheio -

Transporte

Tipo

Dimensão (L x W x H) cm

Volume m3

Peso Kg

Quantidade de paletes pcs

Equipamento Standard 

Câmara com registo de vídeo SVACS1

Tubo de fibra de carbono ( Secção 1.5 mt ) SVACS2

Acessório Flexi - 135 graus SVACS3

Acessório Flexi - 180 graus SVACS4

Ferramenta em alumínio SVACS5

Duck bill tool SVACS6

Ferramenta para redutor SVACS7

Ferramnenta diária SVACS8

Ferramenta extra tamanho SVACS9

Saco de transporte SVACS10

Encaixe ( mangueira flexi  para o tubo ) - 50 mm SVACS16

Mangueira flexível 6 mt 021954/6

Garantia
Verificar junto do seu representante local para informação sobre a garantia.

Para uma demonstração or informação adicional, 
contactar22 960 14 67 ou para geral@cicloverde.pt
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