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Wetrok Portavac: när flexibilitet möter ergonomi
utmärkt sugförmåga* och stor räckvidd med 15 m nätkabel
filtrering i fyra steg med HEPA-13-filter
bärs bekvämt på ryggen med patenterad bärsele
extremt robust tack vare stötdämpande gummiförstärkning
kompakt utformning med låg vikt (5,5 kg)

*maximal energieffekt 900 W enligt (EU) 666/2013

Portavac
Modell
Artikelnummer CH
Artikelnummer INT

Basic
40490
40491

Comfort
40495
40496

Grundutrustning
4-stegs filtersystem
HEPA 13 Filter
Gummistötdämpare
Sugslang Portavac
Sugrör 50 cm, 2 st.
Teleskoprör
Rullmunstycke 30
Kombimunstycke Basic
Kombimunstycke 50
Fogmunstycke
Möbelmunstycke
Nätkabel 15 m
Dammpåse av papper
Teknisk data
Nettovolym
Vikt
Total höjd
Total längd
Total bredd
Vakuum
Luftflöde
Effekt, sugturbin
Nominell spänning
Frekvens
Ljudtrycksnivå
Nätkabellängd
Energiklass

6l
5,5 kg
46 cm
18 cm
26 cm
277 mbar
54 l
900 W
230 V
50-60 Hz
65 dB(A)
15 m
B

Sugrör och slangar
41636 Sugrör M/D 50
41637 Teleskoprör M/D
41635 Förlängningsrör M/D 25 cm
41660 Sugslang Portavac kpl.
41661 Sugslang Portavac antistatisk kpl.

1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Munstycken
41600 Kombimunstycke 30
41601 Kombimunstycke 50
41602 Kombimunstycke Basic
41604 Rullmunstycke 30
41605 Rullmunstycke 36
41612 Turbomunstycke M/D
41616 Fogmunstycke M/D
41617 Möbelmunstycke M/D
41618 Dammborste M/D
41619 Elementmunstycke M/D
41620 Universalmunstycke M/D
41625 Munstyckset 35

1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Skarvstycken
41630 Skarvstycke 35/37
41631 Skarvstycke 37/35
41633 Skarvstycke 35/32

1 st.
1 st.
1 st.

Dammpåsar
43423 Papperspåse Portavac

10 st.

Filter
43424
43425
43426
43431

1 st.
1 st.
1 st.
2 st.

Förfilterpåse
Kupolfilter Portavac kpl., inkl. 10 filter
Filterskumplast till 43425
HEPA13 utblåsfilter Portavac

Förbrukningsmaterial
42032 Doftkulor
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6 st.

Wetrok Portavac
En ryggdammsugare med smarta lösningar

Wetrok Portavac: Gör det enkelt att arbeta mer ergonomiskt
Mindre och mer svåråtkomliga ytor som trappor, hissar, hörsalar och övermöblerade rum ställer höga krav
på rengöringsförmågan. Det är här Portovac kommer till sin rätt. Ryggdammsugarens design har anpassats
optimalt för användarens behov, vilket resulterat i ﬂera ergonomiska fördelar. Den hjälper lokalvårdaren uppnå
dammfria rengöringsresultat samtidigt som den tack vare sin höga bärkomfort belastar kroppen minimalt.

Kraft

Ergonomi
Unik rotationsfunktion i selen:
ger en bättre bärkänsla
Den syns inte vid en första anblick, men har stor
betydelse – den unika rotationsknappen som
kopplar ihop selen med dammsugaren. Ungefär
som en gungbräda ger den selen en stabil balans.
På så sätt sitter dammsugaren perfekt mot
ryggen i alla rörelser.

Hög sugförmåga och lång sladd:
ökad effektivitet för dagligt bruk
Alla som vill kunna dammsuga stora ytor på så
kort tid som möjligt kommer att älska Portavac.
Kombinationen med maximal sugförmåga och
en sladd på 15 meter gör att arbetet snabbt går
framåt. Dessutom är Portovacs munstycken
utvecklade enligt EU:s senaste energidirektiv.
Alla dessa egenskaper har ett enda syfte: en hög
ytkapacitet.

Ergonomiskt optimerad bärsele:
för hög komfort
Den patenterade bärselen har ett flertal smarta
funktioner. Remmarna kan justeras över axlar
och höfter, vilket gör att selen kan anpassas efter
användaren. Selens materialet andas och det
speciella urtaget i ryggen gör att svettiga selar
hör till det förflutna.

Robust
Ytterhölje av hög kvalitet:
för en lång livslängd
Tre klämmor av metall försluter plastlocket och tål
en hel del. Samtidigt är de så små det bara går för
att inte bidra till extra vikt.

Stötdämpande gummiförstärkning:
ger en mjuk landning istället för en hård stöt
Dammsugare får stå ut med en hel del.
I synnerhet när ryggdammsugaren tas av är
det lätt hänt att den slår i backen med en
smäll. Portavac är väl rustad mot stötar med en
gummiförstärkning i flera lager på undersidan
som skyddar och tar emot stötarna.

HEPA-filter
HEPA-13-filter:
för högfiltrerad utblåsluft
Det inbyggda HEPA-13-filtret förhindrar att damm,
bakterier och pollen släpps ut från dammsugaren.
På så sätt blir även hygienkänsliga byggnader
hygieniskt rena med Portavac.

Extremt hygienisk:
hur 4-stegs filtersystemet fungerar

Av- och påknapp direkt på selen:
för ökad ﬂexibilitet
Med en strömbrytare direkt på selen är det enkelt
att hantera ryggdammsugaren Portavac. Ingen
behöver böja eller sträcka sig för att slå på och
av maskinen utan knappen är nära tillhands på
bärselen.

Kompakt lättvikt:
för stor rörelsefrihet
Tack vare den slanka trekantiga utformningen
och den låga vikten kan bäraren utföra sina
arbetsuppgifter snabbt och smidigt. Obehindrad
rörelsefrihet garanteras.

Luftströmsriktning

1
2

Luften runt omkring oss innehåller inte bara damm utan även
pollen och bakterier. Dessa osynliga partiklar sprider sig på
rekordtid och kan utlösa allergiska reaktioner. Det är här som
det exklusiva filtersystemet i fyra steg kommer in. Det fångar
upp de mikroskopiskt små partiklarna och förhindrar att de
sprider sig i luften igen.

Det är filtreringen i flera steg som gör detta möjligt.
HEPA-13-filtret filtrerar bort 99,97 % av ≥ 0,3µ-partiklarna.
Filterytan för alla fyra filtersteg är hela 6 800 cm². Systemet
har testats och godkänts enligt standarden ASTM 3150.

3
4

1
2
3
4

Dammpåse av papper Mikrofilter
Förfilterpåse Fleecefilter
Motorskyddsfilter Skumplast med skyddshölje
2 utblåsfilter HEPA 13
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