
Odkurzacz Portavac firmy Wetrok
Odkurzacz plecakowy z wyrafinowanymi dodatkami
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Rury i węże
41636 Rura ręczna M/D 50 1 szt.
41637 Rura teleskopowa M/D 1 szt.
41635 Rura przedłużająca M/D 25 cm 1 szt.
43444 Wąż ssący Portavac kompl. 1 szt.
43421 Wąż ssący Portavac antystatyczny kompl. 1 szt.

Dysze
41600 Ssawka uniwersalna 30 1 szt.
41601 Ssawka uniwersalna 50 1 szt.
41602 Ssawka uniwersalna Basic 1 szt.
41604 Ssawka rolkowa 30 1 szt.
41605 Ssawka rolkowa 36 1 szt.
41612 Ssawka Turbo M/D 1 szt.
41616 Ssawka szczelinowa M/D 1 szt.
41617 Ssawka do pokryć tapicerskich M/D 1 szt.
41618 Ssawka szczotkowa M/D 1 szt.
41619 Ssawka do grzejników M/D 1 szt.
41620 Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D 1 szt.
41625 Zestaw ssawek 35 1 szt.

Złączki
41630 Złączka 35/37 1 szt.
41631 Złączka 37/35 1 szt.
41633 Złączka 35/32 1 szt.

Worki do odkurzaczy
43423 Worek papierowy Portavac 10 szt.

Filtry
43424 Worek filtra wstępnego 1 szt.
43425 Filtr Dome Portavac kompl., 

w zestawie 10 filtrów
1 szt.

43426 Pianka filtracyjna do 43425 1 szt.
43431 Filtr wylotowy HEPA13 Portavac 2 szt.

Materiały eksploatacyjne
42032 Nakładki zapachowe 6 szt.

Portavac Basic Comfort
Nr artykułu CH 40490 40495
Nr artykułu INT 40491 40496

Wyposażenie podstawowe
4-stopniowy system filtracyjny
Filtr HEPA 13
Gumowy odbojnik
Wąż ssący Portavac
Rura ręczna 50 cm, 2 szt.
Rura teleskopowa
Ssawka rolkowa 30
Ssawka uniwersalna Basic
Ssawka uniwersalna 50
Ssawka szczelinowa
Ssawka do pokryć tapicerskich
Kabel sieciowy o długości 15 m
Worek papierowy filtrowy

Dane techniczne
Pojemność użytkowa 6 l
Waga 5,5 kg
Wysokość całkowita 46 cm
Długość całkowita 18 cm
Szerokość całkowita 26 cm
Próżnia 277 mbar
Ilość tłoczonego powietrza 54 l
Moc turbiny ssącej 900 W
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość 50-60 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego 65 dB(A)
Długość kabla sieciowego 15 m
Klasa energetyczna B

www.wetrok.com
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Odkurzacz Portavac firmy Wetrok: połączenie wszechstronności i ergonomii

• maksymalna moc ssania* i duży zasięg
• czterostopniowa filtracja przy użyciu filtra HEPA 13 
• wygodne noszenie na plecach (opatentowany pas nośny)
• bardzo wytrzymały dzięki amortyzującemu wzmocnieniu z gumy
• niewielka masa (5,5 kg)

*maksymalny pobór mocy 900 W zgodnie z UE666/2013



Odkurzacz Portavac fi rmy Wetrok: Łatwa, ergonomiczna praca

Mniejsze powierzchnie lub trudniej dostępne miejsca, jak schody, windy lub pomieszczenia o skomplikowanej 
strukturze przestrzennej, wymagają wielkiej zręczności podczas czyszczenia. Optymalną pomoc zapewnia 
przy tym odkurzacz Portavac. Odkurzacz plecakowy jest idealnie przystosowany do budowy anatomicznej 
obsługującej go osoby i zapewnia ergonomię podczas użytkowania. Urządzenie jest niezwykle wygodne w 
noszeniu i pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty odkurzania przy minimalnym obciążeniu fi zycznym.
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Maksymalna higiena: Sposób działania 
4-stopniowego systemu fi ltracyjnego

Powietrze w naszym otoczeniu zawiera nie tylko kurz, 
ale również pyłki i bakterie. Rozprzestrzeniają się one 
w niewidoczny sposób w rekordowym czasie i mogą 
wywoływać reakcje alergiczne. Z pomocą przychodzi 
wyjątkowy 4-stopniowy system fi ltracyjny, który 
odseparowuje te mikroskopijnej wielkości cząstki i 

uniemożliwia ich ponowne przedostawanie się do powietrza. 
Jest to zasługa fi ltracji stopniowej. Filtr HEPA 13 odfi ltrowuje 
99,97% cząstek ≥ 0,3 µ. Powierzchnia fi ltracyjna wszystkich 
czterech stopni fi ltracyjnych wynosi 6800 cm². System został 
przebadany i zweryfi kowany zgodnie z normą ASTM 3150.

1 Worek papierowy, fi ltrowy mikrofi ltr
2 Worek fi ltra wstępnego fi ltr włókninowy
3  Filtr ochronny silnika tworzywo piankowe 

z nakładką ochronną
4 2 fi ltry wylotowe  HEPA 13

Kierunek 
strumienia 
powietrza

Moc

Duża moc ssania i długi kabel: zapewniają 
większą wydajność podczas codziennej pracy
Portavac to idealne rozwiązanie dla tych, którzy 
chcą w krótszym czasie poradzić sobie z 
odkurzaniem większych powierzchni. Połączenie 
maksymalnej mocy ssania oraz kabla o długości 
15 metrów zapewnia szybki postęp pracy. 
Pomocne są także ssawki zaprojektowane 
zgodnie z najnowszym rozporządzeniem 
energetycznym UE. Wszystkie te nowoczesne 
udogodnienia mają jeden cel: dużą wydajność 
czyszczenia powierzchni.

Obudowa z wysokiej jakości materiałów: za-
pewnia możliwość eksploatacji przez wiele lat 
Trzy metalowe zaciski, które zamykają plastikową 
pokrywę, wyróżniają się dużą wytrzymałością. 
Jednocześnie są one na tyle małe, że nie dodają 
ciężaru.

Amortyzujące wzmocnienie z gumy: zapewnia 
łagodne lądowanie zamiast uderzenia 
Podczas codziennej eksploatacji odkurzacze 
muszą wiele wytrzymać. Szczególnie podczas 
ściągania, odkurzacz plecakowy może gwałtow-
nie uderzyć o podłoże. Odkurzacz Portavac jest 
optymalnie zabezpieczony przed uderzeniami: 
wielowarstwowe, zewnętrzne wzmocnienie z 
gumy na spodniej części obudowy zapewnia 
ochronę i amortyzuje wszelkie wstrząsy. 

Wytrzymałość

Filtr HEPA 13: 
zapewnia higieniczną czystość
Wbudowany fi ltr HEPA 13 zatrzymuje kurz, 
bakterie i pyłki. Dzięki temu odkurzacz Portavac 
pozostawia higieniczną czystość w budynkach o 
podwyższonych wymogach higienicznych.

Filtr HEPA

Ergonomicznie wyprofi lowany pas nośny: 
zapewnia komfort noszenia
Opatentowany pas nośny jest wyposażony 
w praktyczne dodatki. Regulowane pasy 
naramienne i biodrowe pozwalają na anatomiczne 
dopasowanie położenia urządzenia. Przewiewny 
materiał i specjalne wycięcie na plecach 
sprawiają, że przepocone pasy nośne należą do 
przeszłości. 

Wyjątkowa funkcja obrotowa pasa barkowe-
go: zapewnia lepsze dopasowanie do ciała
Niewidoczna na pierwszy rzut oka, ale bardzo 
przydatna: wyjątkowa głowica obrotowa, która 
łączy pas naramienny z odkurzaczem. Głowica 
stale wyważa miejsce osadzenia pasa barkowego 
i działa podobnie jak huśtawka. Dzięki temu 
odkurzacz idealnie trzyma się na plecach 
podczas wykonywania każdego ruchu.

Włącznik/wyłącznik bezpośrednio na pasie 
nośnym: umożliwia szybką reakcję
Umieszczony bezpośrednio na pasie nośnym 
włącznik/wyłącznik bardzo ułatwia obsługę. Nie 
trzeba się schylać, ani wyciągać w górę, aby 
wyłączyć odkurzacz – wystarczy jeden ruch ręką.

Niewielka masa: 
zapewnia dużą swobodę ruchu 
Smukły, trójkątny kształt i niewielka masa 
sprawiają, że pracownik wykonuje swoją pracę 
bardzo aktywnie. Nic nie ogranicza swobody jego 
ruchów.

Ergonomia


