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EKSTRAKTORY





Ekstraktory Dla 
Profesjonalistów

Speedster®
Linia Speedster® to potężne, przenośne, łatwe 
w obsłudze i niedrogie ekstraktory do dywanów  
i wykładzin.  Dostępne również w wersji z  
nagrzewnicą zwiększając tym samym swoje 
możliwości czyszczenia dywanów do następnego 
poziomu w porównaniu do innych urządzeń.  
Zrealizuj każde zadanie z niezwykłymi urządzeniami  
linii Speedster’s®. 

Połączenie mocy i wszechstronności.

Cechy Speedster®: 
• 45 litrowy zbiornik formowany rotacyjnie
• Przełączniki na wysokości pasa
• Łatwe opróżnianie zbiornika
• 12” koła z łożyskami kulowymi o5” koło blo-

kujące

1000DX-200
•	 Dwa	2-stopniowe	silniki	ssące
•	 200	CFM
•	 107”	wyciąg	wodny
•	 Pompa	regulowana	220	PSI

1003DX
•	 Dwa	silniki	ssące	3-stopniowe
•	 200	CFM
•	 137”	wyciąg	wodny
•	 Pompa	regulowana	0-500	PSI
•	 1600W	nagrzewnica
•	 Maksymalna	temp.	99°C

1001DX-200
•	 Dwa	2-stopniowe	silniki	ssące
•	 200	CFM
•	 107”	wyciąg	wodny
•	 Pompa	regulowana	220	PSI
•	 Grzałka	2000	W
•	 Maksymalna	temp.	99°C

• 1005DX
•	 Dwa	3-fazowe	silniki	ssące
•	 230	CFM
•	 144”	wyciąg	wodny
•	 Pompa	regulowana	0-500	PSI

Prawdziwe
Ciepło

NOWOŚĆ



Breeze Pro™
Poczuj powiew Breeze Pro ™. Jest motorem  
napędowym czyszczenia powierzchni! Od eliminacji 
trudnych plam na dywanie, do czyszczenia płytek 
pod wysokim ciśnieniem i czyszczenia fug, Breeze 
Pro ™ jest idealnym dodatkiem dla Twojej firmy 
czyszczącej dywany. Jego unikalna konstrukcja 
pozwala na łatwe manewrowanie, posiada również 
przyjazne dla użytkownika funkcje, w tym duży 
wyciąg , który umożliwia ukończenie zadania 
w krótszym czasie. Zmaksymalizuj możliwości 
czyszczenia z Breeze Pro ™ kombinacji mocy i 
wszechstronności.

RL1200
•	 Dwa	2-stopniowe	silniki	ssące	o	

wysokiej	wydajności
•	 Auto	napełnianie	i	auto	opróżnianie
•	 200	CFM
•	 107”	wyciąg	wodny
•	 Regulowana	pompa	50-1000	PSI
•	 38litrowe	zbiorniki	formowane	

rotacyjnie
•	 •	10”	koła	z	łożyskami	kulowymi	

oraz	4”	kółka	blokujące



Mytee-Lite™ II
Zainwestuj w ciepło.
Szukasz maszyny do czyszczenia dywanów i tapicerki, która może wykonać zadanie pełnowymiarowego urządzenia, 
ale które będzie małe i lekkie,aby trzymać je w jednej ręce? Poznaj Mytee-Lite ™ II, najlepiej sprzedającego się  
urządzenia do czyszczenia dywanów i tapicerek w branży, pierwszego tej wielkości z wbudowaną nagrzewnicą dla 
maksymalnej mocy czyszczącej.
Mytee-Lite ™ II jest znana w całej branży dzięki wbudowanej nagrzewnicy, który pozwala szybko i skutecznie zerwać 
brud, tłuszcz, i usunąć  plamy. Pojedynczy dwustopniowe HP silnik jest najmocniejszy w swojej klasie, i sprawia, 
 że   Mytee-Lite ™ II jest jeszcze bardziej skuteczny w czyszczeniu dywanów i tapicerek. Urządzenie jest w komplecie  
z ssawą ręczną. Inne funkcje obejmują: łatwy w opróżnianiu zbiornik, przeźroczystą pokrywę, uchwyt.

Nie czekaj! Dołącz do tysięcy zadowolonych klientów, którzy dołączyli Mytee-Lite ™ II  
do swojej drużyny czyszczenia dywanów!

Prawdziwe
Ciepło



Tempo™
Nie pozwól by lekkie zabrudzenia stały się trudnymi plamami!
Spotter Tempo ™ jest najlepszym urządzeniem do tapicerek na rynku. Kompaktowa potęga: wystarczy skonfigurować, 
oczyścić, spakować i przejść do następnej pracy w ciągu kilku minut. Wyposażony w silnik z najsilniejszym podciśnie-
niem w swojej klasie.  Tempo ™ jest najlżejszym urządzeniem jakie stworzyliśmy, łatwo się porusza, prowadzi i prze-
chowuje. Dzięki zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia,jego transport zajmuje krótką chwilę. Tempo ™ stanie się 
Twoim pierwszym wyborem w reakcji na plamy.



Spinner®
Przedstawiamy zupełnie nowy system wirowy do czyszczenia naszej linii Spinner® do czyszczenia twardych powierzchni.  
Zaprojektowany z myślą o zawodowcach, Spinner® może pracować na wielu różnych powierzchniach, takich jak  
beton, płytki gresowe, płytki ceramiczne, podłogi gumowej wiele więcej. Spinner® wykorzystuje wysokie ciśnienie  
mycia ekstrakcyjnego z energią elektryczną i wodą, usuwając z łatwością najgorsze zabrudzenia z twardych powierzchni.  
Zabierz swoje możliwości czyszczące do następnego poziomu dzięki ergonomicznej lini Spinner®. Nowe dodatki do 
naszej linii Spinner® obejmują Corner Spinner®, która  pozwala na bezproblemowe czyszczenie krawędzi, kątów 
prysznicowych i wielu innych. . * Warunek: Spinner®: minimum 500 psi, max 3000psi.

NOWOŚĆ



OPRYSKIWACZE



Sidekick™ 
Tylko teraz w zestawie z Big B.O.S.S.™
Używane	 do	 natrysku	 roztworu		
chemicznego	i	dozowania	z	Big	Boss	™
•	 Nałożenie	 wielu	 substancji		

chemicznych	do	miejsca	pracy.
•	 Łatwe	przełączanie	z	Big	Boss	™	

do	Sidekick	™
•	 Łatwe	napełnianie
•	 Wykonane	z	wytrzymałego	polietylenu	

formowanego	rotacyjnie
•	 Pojemność	3,7	litra

Opryskiwacz Bateryjny 
Rozwiązanie bezprzewodowe
Wstępna	obróbka	powierzchni	dywanowych	i	twardych	jest	bardzo	prosta	z	Big	Boss	™	!	
Dzięki	temu	potężnemu	i	innowacyjnemu	urządzeniu,	nie	musisz	być	związany	z	przewodem	zasilającym	i	gniazdkiem	elektrycznym.	
To	zasilane	bateryjnie	urządzenie	jest	przeznaczone	do	ciągłej	pracy	w	trudnych	warunkach,	oferując	wbudowaną	baterię	i	uniwersalną	
ładowarkę.
Big	 Boss	 ™	 wyposażony	 jest	 w	 18	 litrowy	 zbiornik	 	 do	 łatwego	 napełniania	 i	 opróżniania,	 15”	 zwinięty	 wąż	 z	 miejscem	 do		
przechowywania	i	poręczny	kosz.	

Nie pozwól by ograniczały Cie przewody, zaufaj mobilnemu systemowi  Big Boss ™  
bateryjnemu opryskiwaczowi, który jest zawsze gotowy do pracy.



Opryskiwacz Elektryczny
Wstępna	obróbka	dywanów	i	płytek		jest	kluczowe	dla	uzyskania	najlepszych	wyników.	Aby	osiągnąć	najlepszą	wydajność	odkurzaczy	
oraz	maszyn	podłogowych	z	naszym	kompaktowym	i	lekkim	opryskiwaczem	elektrycznym	Boss	™.
To	wszechstronne	urządzenie	oferuje	wysoką	wydajność,	i	dużą	gamę	zastosowań	m.in		wstępna	obróbka	dywanów,	wykładzin,	płytek	
i	innych	powierzchni	twardych.	Opryskiwacz	elektryczny	Boss	™	działa	na	115	W	i	posiada	pompę	Viton	120	PSI.
Wraz	z	jego	trwałym,	10-litrowym,	formowanym	rotacyjnie	zbiornikiem,	łatwym	uchwytem	i	koszem	przechowywania	umożliwia	ciągłą	
nieprzerwaną	pracę	nawet	w	bardzo	wąskich	przejściach.

Elektryczny opryskiwaczBoss ™ będzie gotowy na każdą pracę.  
Dodaj go już dzisiaj do swojego arsenału!



DMUCHAWY



Tradewind™
Zdmuchni konkurencje.
Potrzebujesz	szybko	i	skutecznie	wysuszyć	duży	obszar?	Dmuchawa	3000	Tradewind	™		jest	tym,	czego	potrzebujesz,	aby	wykonać	pracę	szybko		
i	sprawnie.	Nasza	dmuchawa	do	zadań	specjalnych	działa	maksymalnie	na	3000	CFM	do	obsługi	z	łątwością	Twoich	największych	zadań.	Tradewind	
™	był	starannie	zaprojektowany	z	myślą	o	profesjonalistach	i	oferuje	wszechstronność,	której	nie	znaleziono	w	konkurencyjnych	modelach.	Suszenie	
dywanów,	płytek,	cokołów	i	innych	powierzchni	jest	z	Tradewind	™	jest	niezmiernie	łatwe,	a	jego	cecha	łańcuchowa	pozwala	uruchomić	do	pięciu	
urządzeń	na	jednym	obwodzie	15-amp.	W	połączeniu	z	opcjonalną	podstawą	naszego	projektu,	potęga	napędu	powietrza	może	być	stosowana	w	
ośmiu	różnych	pozycjach,	aby	szybciej	zakończyć	prace.	Unikalna	konstrukcja	Tradewinds	™	pozwala	na	pracę	pionową,	tworząc	„mur	wietrzny”,	
który	szybko	wysuszy	każdą	powierzchnię,		Tradewind	™	jest	przyjazny	do	przechowywania,	a	także	do	transportowania.	W	przypadku	korzystania	z	
naszego	specjalnego	wózka	™	Dolly,	można	bez	wysiłku	przenieść	do	trzech	jednostek	w	tym	samym	czasie.	

Kiedy trzeba wysuszyć szybko, użyj naszego niezwyciężonego narzędzia Tradewind ™. 
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