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Dlaczego IONIC

TM

REACH & WASH?

Jak większość genialnych pomysłów, Reach & Wash jest systemem bardzo prostym. Miękkie włosie szczotki czyści, podczas gdy dysze spłukują ultra czystą wodą powierzchnię szkła. Jako, że woda będzie musiała
na wysokościach wyschnąć sama, musi ona być całkowicie czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń
tzn. musi być zdemineralizowana (tj. poddana procesowi filtracji wielostopniowej). Taka woda
posiada doskonałe właściwości czyszczące oraz potrafi bez żadnych śladów (smug, zacieków) odparować
z wyczyszczonej powierzchni.
Prostota i łatwość użytkowania Reach & Wash sprawiła, że system ten jest używany do czyszczenia na
szeroką i nieograniczoną skale:
•
•
•
•
•
•

okna wraz z ramami
panele słoneczne (solary)
szklane ściany/fasady budynków
szklane dachy (świetliki)
ogrody zimowe
gładkie elewacje budynków (tj. siding, panele, alucobond,
kompozytowe)
znaki reklamowe
billboardy
wiaty przystankowe
znaki drogowe
sygnalizacje świetlne
plandeki
łodzie
samoloty

•
•
•
•
•
•
•
•

gres elewacyjny, ceramika, blachy –

Jak i przy czyszczeniu wewnątrz pomieszczeń:
•
•
•

hale produkcyjne,
baseny,
i wiele, wiele innych!!!

© 2017 Ionic Systems Ltd, BRAVOS S.C. All rights reserved.
The phrase “Reach and Wash” and the Reach & Wash
symbol are registered trademarks
of Ionic Systems Ltd E&OE

2

Zapraszamy na www.grupabravos.pl

TWARDOŚĆ WODY
Uzdatnianie wody zależy od twardości miejscowej wody Węglan wapnia (powszechnie nazywany „kamieniem”) znajduje się
w większości dostępnych źródeł wody. Obszary, na których występuje woda z bardzo małą zawartością wapna, oznaczone są jako
obszary z miękką wodą. Obszary, na terenie których występuję woda o zwiększonej zawartości wapna, nazwane są obszarami
ze średnią lub twardą wodą. Mieszkańcy obszarów, na których występuje twarda woda, doskonale znają problemy z nią związane,
ujawniające się w systemach grzewczych i innych domowych urządzeniach korzystających z wody. W przypadku nieusunięcia
wapna z wody, będzie on miał szkodliwy wpływ na filtry odwróconej osmozy (RO) w systemie Reach & Wash.

Żywotność cienkiej membrany RO znajdującej
się wewnątrz obudowy filtra RO zostanie dramatycznie skrócona przez wapno gromadzące
się na jej powierzchni. Membrana RO może
poprawnie funkcjonować przez wiele lat, jeśli
wykorzystywane jest odpowiednie urządzenie
zmiękczające wodę.

Odwrócona osmoza

Ultrafioletowe promieniowanie
bakteriobójcze (UVGI)
UVGI jest metodą dezynfekcji,
wykorzystującą światło ultrafioletowe o
zmniejszonej długości fali,
w celu zabicia mikroorganizmów. W
przypadku uzdatniania wody jest to
bardzo korzystne w celu usuwania
wszelkich zagrożeń
typowo wodnych,
takich jak bakterie
Legionella.

Węgiel aktywny
Filtry węglowe są najbardziej
efektywne jeżeli chodzi o usuwanie
chloru, osadu oraz szkodliwych
grup organicznych (VOC). Jeżeli
nie zostaną one usunięte, mogą
uszkodzić membranę RO. Aktywny
węgiel neutralizuje gazy ozonowe po
wykonaniu przez nie pracy
we wcześniejszym etapie.

Proces zaawansowanego uzdatniania
wody, w którym jest ona filtrowana
pod ciśnieniem w stronę membrany
półprzepuszczalnej. Wysoko efektywna
i ekonomiczna, membrana odwróconej
osmozy usunie od 97 do 99 %
rozpuszczonych zanieczyszczeń, nawet
w przypadku wody twardej. Jednak
membrana jest delikatna i może zostać
łatwo uszkodzona przez
chlorki i inne zanieczyszczenia,
które muszą być przed
tym etapem usunięte.

Żywica NGDI / DI
Ozonowanie jest
metodą dezynfekcji
wykorzystującą ozon.
Jest to gaz o silnych właściwościach
utleniających, który jest w stanie niszczyć
szeroką gamę patogenów, między innymi
prionów. Zapobiega przedostawaniu
się tych elementów biologicznych oraz
wydłuża żywotność filtra.

Ozonowanie niskopoziomowe
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5 mikronowe filtry
usuwają cząstki
ciał stałych większe
niż 0.005 mm.
Zapewniają właściwe
działanie membrany RO.

5 mikronowa filtracja osadów

Dwa typy specjalnej jonowymiennej
żywicy wykorzystywanej do usunięcia
pozostałych jonów wodoru oraz
wodorotlenku (pochodnej tlenu),
w celu uzyskania tego czego
potrzebujemy – H2O. Często są
wykorzystywane dwa rodzaje żywicy
w celu uzyskania lepszych efektów
filtracji. Wysoce efektywna metoda
uzdatniania, jednak jest relatywnie
droga, i często używana
jedynie w finalnej fazie uzdatniania.
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PRĘDKOŚĆ CZYSZCZENIA
Częstotliwość czyszczenia pomoże Ci zdecydować o najlepszym systemie dla Ciebie
Ponieważ zabrudzenie gromadzi się na oknach z upływem czasu, prędkość czyszczenia będzie zazwyczaj określana przez częstotliwość
czyszczenia okien.
Okna czyszczone raz na miesiąc będą miały okazję do budowania tylko lekkiego pokrycia z brudu, a zatem są szybko czyszczone nawet
zimną, z zerowymi cząsteczkami na milion wodą.
Jednakże, okna, które są czyszczone rzadziej mają większe nagromadzenie się brudu, przez co czyszczenie trwa dłużej . W takich sytuacjach
jak ta, brud rozpuszcza dodatkowo moc gorącej wody i zero ppm wody może znacznie wpłynąć na szybkość czyszczenia.

Okna czyszczone raz na miesiąc - Lekkie zabrudzenia

Okna czyszczone często, właściwości typowo mieszkalne z dala od głównych dróg zwykle mają
tylko lekkie nagromadzenie się brudu. Są one najprostsze i najszybsze do czyszczenia, niezależnie
który system jest używany. Gorąca woda i woda oczyszczona do zera cząsteczek na miliard
zmniejsza czas potrzebny do czyszczenia, ale różnica jest mniej zauważalna.

Użycie Wody

Szybkość Czyszczenia

Zimna woda z
zero cząsteczek na milion
Ciepła woda z
zero cząsteczek na milion
Zimna woda z
zero cząsteczek na miliard
Ciepła woda z
zero cząsteczek na miliard

Okna Oczyszczone raz na trzy miesiące - Średnie zabrudzenia

Okna czyszczone co trzy

do sześciu miesięcy lub te, w pobliżu głównych dróg często mają
umiarkowane nagromadzenie się brudu. Zimna woda z zero cząsteczkami na milion będzie
skutecznie czyścić okna, ale to zajmie więcej czasu, zwłaszcza z dodatkowym płukaniem.
Korzystanie z ciepłej wody lub wody z zero cząsteczkami na miliardów jest zauważalnie szybsze.
Korzystanie z ciepłej wody z zero cząsteczkami na miliard będzie znaczącą oszczędnością czasu.

Użycie Wody

Szybkość Czyszczenia

Zimna woda z
zero cząsteczek na milion
Ciepła woda z
zero cząsteczek na milion
Zimna woda z
zero cząsteczek na miliard
Ciepła woda z
zero cząsteczek na miliard

Okna Oczyszczone co 12 miesięcy - Ciężkie zabrudzenia

Okna czyszczone rzadko lub wcale, i te, w bliskiej odległości od głównych dróg narażone są zarówno na
ciężkie zabrudzenia jak i nagromadzenie się zanieczyszczeń. To na tego typu czyszczenie, potrzebna
jest dodatkowa moc czyszczenia gorącą wodą i zero cząsteczek na miliard, w której efekty są najbardziej
zauważalne. Przy użyciu gorącej wody Zero PPM lub Zero PPB wody czyszczenie będzie około dwa razy
szybszej. Dzięki ogrzaniu Zero PPB wody usuwa brud w ułamku sekundy.

Użycie Wody

Szybkość Czyszczenia

Zimna woda z
zero cząsteczek na milion
Ciepła woda z
zero cząsteczek na milion
Zimna woda z
zero cząsteczek na miliard
Ciepła woda z
zero cząsteczek na miliard
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JAKOŚĆ BEZ
KOMPROMISÓW
Zadzwoń +48 957 288 138, +48 606 666 118
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reach & wash® ZERO
System montowany
na pojazdach
Stanowi krok naprzód w czyszczeniu wodą demineralizowaną.
Połączenie najnowszych technologii sprawiło, że System Zero
jest najbardziej zaawansowanym, dostępnym systemem do
czyszczenia okien na rynku.

SYSTEM zerotm

System zerotm - 'S'

18
MEGΩ

Imponujący 8-stopniowy system oczyszczania wody,
zautomatyzowana technologia, z PFS ™, ROMS ™ i PDI ™ system
Zero™ jest najlepszym urządzeniem myjącym na rynku jak i
najlepszym wyborem dla Twojej firmy. Czyszczenie wszystkich
powierzchni twardych zmywalnych ultra czystą wodą o
parametrach 18 meg ohm (0 ppb) nigdy nie było tak proste,
nawet przy najcięższych zabrudzeniach nagromadzonych
przez lata w rożnych warunkach atmosferycznych. Czyszczenie
powierzchni raz do roku lub z mniejszą częstotliwością przy
zastosowaniu systemu ZERO gwarantuje najlepsze rezultaty
w krótszym czasie. (Produkcja wody demineralizowanej
do 9 litrów na minutę w zależności od dostaw wody z sieci
wodociągowej)
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18
MEGΩ

Model Zero™ “S” posiada 8-stopniowy system oczyszczania
wody i automatyczne programy dla uzyskania wody
demineralizowanej o parametrach 18 meg Ohm dla najbardziej
wymagających zadań czyszczenia okien. System Zero™ “S”
posiada również nasze wysokowydajne obudowy filtrów ze
stali nierdzewnej do super przemysłowego produkowania
ultra czystej wody. Taka standardowa konfiguracja modelu
“S” przyczynia się do najwyższej zdolności produkcyjnej wody
demineralizowanej tj.: 12 litrów na minutę (w zależności od
dostaw wody z sieci wodociągowej). Model “S” jest zalecany
do stosowania w krajach, gdzie temperatury latem wzrastają
powyżej 35o C.

Zapraszamy na www.grupabravos.pl

zero™

ZERO™ 'S'

Moduł grzewczy

PDI™

ROMS™

PFS™

Pomp szybkiego
tankowania 240V

330” Filtr:
UV i Ozonowy

30” Filtr NGDI
De-jonizacyjny

4029 Filtr
odwróconej osmozy
30” Filtr
De-jonizacyjny

Stainless Steel
RO Housings

30” filtr
sedymentacyjny

30” Filtr Węglowy

Bateria 12V 100Ah

Manometr

Miernik twardości
wody TDS

2 szt

dwie pompy 12V

Wyposażanie
Opcjonalne

Pojemność w litrach

Standard
cechy

300
400
500
600
700
800
900
1000
300
400
500
600
700
800
900
1000

Różnice w
meg Ω
Meg Ω jest mała jednostka miary, ale
bardzo czysta woda w zakresie Meg Ω
zapewnia szybsze i lepsze wyników przy
czyszczeniu

wymiary (Wszystkie opcje)

TDS (PPM)
300 TDS

Twarda woda

200 TDS

Umiarkowanie twarda woda

100 TDS

Miękka woda

Height

depth
0.5 TDS

1 meg Ω

0.05 TDS

10 meg Ω

WIDTH

Rozmiary zbiorników
Większe pojazdy użytkowe
Średnie pojazdy użytkowe

Male pojazdy użytkowe

H = 1,600mm

System Zero jest najbardziej
zaawansowany system do
mycia na świecie, który
wytwarzania wodę 1000 razy
czystszą niż standardowe
systemy myjące.
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300 litrów
400 litrów

W = 1,129mm

W = 1,224mm

H = 1,600mm

18 meg Ω
ZERO PPB

H = 1,600mm

0.028 TDS

700 litrów
600 litrów
500 litrów

1000 litrów
900 litrów
800 litrów

W = 1,224mm
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reach & wash® V4
System montowany
na pojazdach

v4tm

Nowy System V4™ montowany na pojazdach użytkowych został
całkowicie przebudowany tak aby obniżyć masę o 10% od poprzedniej
wersji dla kluczowej ładowności pojazdów oraz obniżenie o 100
mm środka ciężkości dla poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa
użytkowników dróg. Ponadto V4™ posiada dodatkową opcje w technologii
zwiększenia wydajności filtra membrany osmotycznej RO i układu
De-jonizacyjnego. Dzięki nowym rozwiązaniom, takim jak automatyczne
okresowe płukanie: ROMS™ i PDI™, w systemie V4™ jakość wody po filtracji
znacznie polepszyła proces czyszczenia ze względu na znikomą ilość
zanieczyszczeń w wodzie.

V4 Konfiguracja
10
MEGΩ

Difusetm

DiFUSE™ Ionic jest system zimno wody dostosowany do montażu na
pojazdach użytkowych. System przeznaczony do szybkiego napełniania
wodą demineralizowaną z systemu statycznego lub napełniania awaryjnego
zaopatrzenia w wodę z zasilania.

11
MEGΩ

fusetm

“FUSE™” jest zawansowanym pięcio-stopniowy system filtracyjnym RO / DI, w
pełni automatyczny. W pełni zautomatyzowany układ filtracyjny wyposażony
w PFS ™ i PDI ™ jako standard (produkcja wody demineralizowanej do 3 litrów
na minutę, zależny od ciśnienia i temperatury wody w sieci wodociągowej).

12
MEGΩ

fusiontm

FUSION™ jest zawansowanym pięcio-stopniowy system filtracyjnym RO /
DI, w pełni automatyczny i wyposażonym w pompę szybkiego tankowania
240V. W pełni zautomatyzowany układ filtracyjny wyposażony w ROMS™, PFS
™ i PDI ™ jako standard (produkcja wody demineralizowanej do 6 litrów na
minutę, zależny od ciśnienia i temperatury wody w sieci wodociągowej).
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15
MEGΩ

fusiontm 's'

FUSION ‘S’™ jest zawansowanym pięcio-stopniowy system filtracyjnym RO
/ DI, w pełni automatyczny i wyposażonym w pompę szybkiego tankowania
i filtry z stali nierdzewnej dla najbardziej wymagających klientów. W pełni
zautomatyzowany układ filtracyjny wyposażony w ROMS™, PFS ™, PDI ™ oraz
obudowy filtrów wykonanych z stali nierdzewnej jako standard (produkcja wody
demineralizowanej do 9 litrów na minutę, zależny od ciśnienia i temperatury
wody w sieci wodociągowej).Zapraszamy na www.grupabravos.pl

DifuseTM

FUSE™

Obudowy filtrów z stali INOX

Standardowe
obudowy filtrów

Pomp szybkiego tankowania 240V

ROMS™

PFS™

PDI™

Wbudowana prostownik

4029 Filtr odwróconej
osmozy

30” Filtr De-jonizacyjny

30” filtr sedymentacyjny

30” Filtr Węglowy

Bateria 12V 100Ah

Miernik twardości
wody TDS

Manometr

dwie pompy 12V

Wyposażanie
Opcjonalne

Regulator
przepływu wody

Pojemność w litrach

Standard
cechy

300
400
500
600
700
800
900
1000
300
400
500
600
700
800
900

FUSION™

1000
300
400
500
600
700
800
900
1000

FUSION™ 'S'

300
400
500
600
700
800
900
1000

Rozmiary zbiorników

Większe pojazdy użytkowe

Średnie pojazdy użytkowe

Male pojazdy użytkowe

W = 1,129mm
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700 litrów
600 litrów
500 litrów

W = 1,224mm

H = 1,600mm

H = 1,600mm

H = 1,600mm

300 litrów
400 litrów

1000 litrów
900 litrów
800 litrów

W = 1,224mm
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reach & wash® QUATTRO
MOBILNY SYSTEM MYJĄCY
SYSTEM quattrotm I QUATTRO S 1875
QuattRO ™ jest najlepszym systemem wykorzystywanym do
mycia okien, paneli słonecznych, oraz wszystkich twardych
powierzchni zmywalnych na zewnątrz. Wytrzymała i zwarta
konstrukcja oraz łatwość obsługi sprawia, że QuattRO jest
najlepszym rozwiązaniem do pracy w miejscach gdzie jest dostęp
do sieci wodociągowej i elektrycznej (Generator prądotwórczy
może być również używany). Dzięki kompaktowym wymiarom
system myjący QuattRO™ może zostać przetransportowany w
każde trudno dostępne miejsce w budynku, jak dach, dziedziniec
czy balkon. System QuattRO skonfigurowany z krótkimi kijami
teleskopowymi idealnie spisuje się na wysokich budynkach,
podczas mycia z podestów dźwigowych jak i przy wykorzystaniu
technik alpinistycznych dla zwiększenia wydajności i rentowności
usługi. Jednocześnie system QuattRO™- jest dostępny w trzech
konfiguracjach. Standard QuattRO pracuje na ciśnieniu wody
dostarczonej z sieci wodociągowej, jest odpowiedni dla jednego
operatora do korzystania na niższych poziomach.

QUattro™-S

QUATTRO™
ELECTRIC

QUATTRO™

Układ
filtracyjny
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4-stopniowy:
• Węgiel
aktywny
• 5-Mikron
• odwrócona
osmoza
• dejonizacja
5MΩ Jakość
wody
4-stopniowy:
• Węgiel
aktywny
• 5-Mikron
• odwrócona
osmoza
• dejonizacja
5MΩ Jakość
wody
4-stopniowy:
• Węgiel
aktywny
• 5-Mikron
• odwrócona
osmoza
• dejonizacja
5MΩ Jakość
wody

Maksymal- Manometr
ny zasięg ciśnieniowy
kija

Liczba kijów
do których Pompa /
może być
Zalislanie
dostarcza
czysta
woda*

Ciśnienie
pompy

Obudowa
Filtra

60ft
(18.3m)

Nie

1

Nie

Nie

Polymer

80ft+
(24.4m+)

Tak

1

Tak
(240v)

Tak80psi

Polymer

80ft+
(24.4m+)

Tak

2

Tak
(240v)

Tak
130psi

Stainless
Steel

Zapraszamy na www.grupabravos.pl

4 stopniowa układ filtracyjny
WĘGIEL AKTYWOWANY

FILTRACJA 5 MIKRON

Skuteczny w usuwaniu chloru, osadów
i lotnych związków organicznych (VOC)
z wody. Chroni membranę odwróconej
osmozy przed uszkodzeniem.

Filtry 5 mikronowy usuwa cząsteczki
stałe większe niż 0,005 mm wielkości.
Zapewnia wydajność membrany RO.

ODWRÓCONA OSMOZA

DE-JONIZACJA

Zaawansowany proces oczyszczania
wody, gdzie woda pod wysokim
ciśnieniem kierowana jest przez
membranę półprzepuszczalną. Bardzo
skuteczna i ekonomiczne membrana
RO oczyszcza wodę do 98%
rozpuszczonych substancji stałych.

Cechy

Specjalne żywice
jonowymienna mogąca usunąć
pozostałe rozpuszczone
zanieczyszczenia, aby
doprowadzić wodę do 0 ppm.

Quattro Electric i Quattro-S są wyposażone pompę 240V zwiększającą ciśnienie robocze na układzie filtracyjnym.
Wersja Quattro-S pracuje na podwyższonym ciśnieniu dla maksymalnej ilości produkcji ultra czystej wody.

Szybka produkcja

Obudowa filtrów ze
stali nierdzewnej

– pompa 240V

Wbudowana pompa z silnikiem 240V dla zwiększania ciśnienia
wody na układzie filtracyjnym pozwala znacznie poprawia
szybkość produkcji czystej wody i dostarczyć wodę do kija na
wysokość 24 metrów. Zwiększenie ciśnienia wlotowego do filtrów
może umożliwić wypełnienie do trzech razy szybciej niż sam
ciśnienie z kranu.

Quattro-S dysponuje wysokim ciśnieniem dzięki
wytrzymałej obudowie filtra ze stali nierdzewnej.
Umożliwia to systemowi odwróconej osmozy przejść
do pracy jeszcze wyższego ciśnienia co przyspiesza
produkcję wody demineralizowanej.

Wymiary
Quattro
Pomiary dotyczą
Quattro,Quattro
ELECTRIC i
Quattro-S

Wysokość
1150mm

Głębokość
500mm
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Szerokość
480mm
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pozostałe rozwiązania reach&wash
SYSTEM CADDYTM DI
Nowa seria systemów przenośny ON-SITE oparta na filtracji żywicą
DI. Caddy DI jest uniwersalnym i łatwym w użytkowaniu systemem,
który podłącza się jedynie do źródła wody przy użyciu węża
ogrodowego. Nie potrzebne jest dodatkowe źródło zasilania jak prąd.
Podstawowy Caddy DI oparty jedynie na żywicy demineralizującej
DI (De-jonizacja wody), która może produkować wodę w terenach
gdzie występuje miękka woda tj. do 75 ppm. Systemy Caddy zostały
wyposażone w nowe filtry kartridżowe, które ułatwiają wymianę i
obniżają koszty eksploatacji

x5TM
X5 ™ jest demontowalnym systemem Reach & Wash mocowanym
na półciężarówkach. Twarda, zwarta konstrukcja może być szybko
zainstalowana i łatwo usunięta w każdym pojeździe wyposażonym
w punkty zaczepne w przestrzeni ładunkowej.
Idealny do mycia okien zewnętrznych, paneli słonecznych
i elewacji w dowolnym miejscu czyszczenia, wystarczy dostęp do
wody z sieci wodociągowej i elektrycznej. W sytuacjach gdzie nie
ma dostępu do zasilania energetycznego, może być stosowany
generator prądu elektrycznego.

OCHRONA PODŁOGI POJAZDU
Twarda, wodoodporna powłoka, bardzo wytrzymała,
chroniąca wnętrze pojazdu przed uszkodzeniami i zużyciem.

JEDNOSTKI ZMIĘKCZAJĄCE WODĘ
UŻYJ JEDNOSTKI ZMIĘKCZAJĄCEJ
Korzystanie z urządzeń zmiękczających wodę
niesie ze sobą dwie korzyści. Po pierwsze, uciążliwe
węglany wapnia zostają usunięte z wody, a po
drugie, pozostałe zanieczyszczenia są fizycznie
większe, dzięki czemu mniejsza ich ilość przedostaje
się za membranę RO. W przeciwieństwie do innych
filtrów, jednostka zmiękczająca wodę może być
regenerowana przez płukanie wsteczne i może
funkcjonować poprawnie przez wiele lat.
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Thermopure ™ wyzwolisz bezkonkurencyjną moc czyszczenia ogrzewaną, czystą wodą!
ZeroTM i V4TM mogą zostać rozbudowane o jednostkę podgrzewającą wodę. Zero posiada specjalną wersję Thermopure, wyposażoną w podgrzewacz zasilany
olejem napędowym, montowaną w ramie ze stali nierdzewnej. V4 może zostać rozbudowany dzięki Thermopure HotBox, oddzielną jednostkę podgrzewającą
wodę. Wszyscy wiemy, że ciepła woda wykorzystywana do mycia daje lepsze efekty. Podgrzana ultra czysta woda jest rzadsza, dzięki czemu wchłania brud i
wysycha o wiele szybciej. Podgrzewacze Thermopure korzystają z podgrzewaczy napędzanych paliwem typu diesel magazynowanym w zbiorniku samochodu
lub w oddzielnym baku, który może zostać napełniony czerwonym dieselem dla oszczędności.

HotBoxm
HotBox™ wykorzystuję tą samą nagrzewnicę, która jest wykorzystywana w przypadku ThermopureTM.
HotBox jest zdolny do podgrzania wody w kilka minut po włączeniu, posiada predefiniowane
ustawienia „zima/lato” i jest zdolny do dostarczania ciepłej wody przez cały rok.
HotBox można zamontować do każdego systemu z zimną wodą (tak długo jak jest w pojeździe), może
być zasilany bezpośrednio ze zbiornika paliwa pojazdu.

System THERMOPURE
i System COLD WATER
do przewozu wody
Dostawa wody zdemineralizowanej jest idealnym rozwiązaniem dla
tych, którzy chcą skorzystać z podgrzanej wody, bez jednoczesnego
łączenia z urządzeniem na pojeździe, lub tych, którzy mieszkają
w strefie wody miękkiej. Systemy proste i łatwe w obsłudze.
Dostarczanie ciepłej wody będzie doskonałym rozwiązaniem dla
tych, którzy mają (lub planują mieć) kilka pojazdów do czyszczenia.
System do przewozu Thermopure ™ podgrzewa wodę za pomocą
nagrzewnicy przed dostarczeniem jej do kija teleskopowego.
Jest to najbardziej popularna opcja systemu do przewozu.

System do przewozu
Cold Water
		
System Cold 300 Litrów			
System Cold 400 Litrów			
System Cold 500 Litrów		
System Cold 600 Litrów		
System Cold 700 Litrów		
System Cold 800 Litrów		
System Cold 900 Litrów		
System Cold 1,000 Litrów		

System do przewozu
Thermopure™ 			
System Hot 500 Litrów		

System Hot 600 Litrów
System Hot 700 Litrów		
System Hot 800 Litrów			
System Hot 900 Litrów		
System Hot 1,000 Litrów			

Zadzwoń +48 957 288 138, +48 606 666 118
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reach & wash® task
do zadań specjalnych
Zamknięte
osiedla
Wiele budynków ma dziedzińce niedostępne dla pojazdów

lub podłączenia wody oraz instalacji długich węży wodnych.
System TASK dzięki kompaktowym wymiarom zmieści
się w każde drzwi czy przejście aby dostarczyć wodę
demineralizowaną do kija

obszary zamknięte dla
ruchu kołowego
Nowoczesne centra miast mają zwykle duże obszary wyłączone
dla ruchu kołowego gdzie pojazdy nie mogą dostać się w miejsce
docelowego zlecenia. Mobilny system TASK jest idealnym
rozwiązaniem w takich okolicznościach.

TASK™ jest również niezwykle przydatny dla obszarów
ograniczonego parkowania, takich jak ruchliwe ulice czy same
centra miast.

Z podnośnika koszowego

Dzięki dużej pojemności zbiornika 75 lub 95 litrów system TASK
może dostarczać wodę dla operatora od 1 ½ do 2 godzin czasu
pracy. TASK™ posiada wbudowany akumulator 12V obsługujący
wydajną pompą 100psi z możliwością zwiększania i zmniejszania
dawkowania wody na kij. Kolejnymi udogodnieniami dla operatora
to sterowanie pompą za pomocą pilota i szybkie ładowanie baterii
za pomocą ładowarki 240V CTEK.

System do pracy na wysokości

Kompaktowe wymiary systemu TASK umożliwiają przewożenie
każdym samochodem użytkowym obok innego sprzętu. Łatwość
w napełnianiu ultra czystą wodą w kilka minut, a następnie
przetransportowanie w miejsce wykonania usługi.

Strefy
parkowania z zakazem
Ulice w centrum miasta stają się coraz bardziej trudne do

zaparkowania pojazdu. Ten problem stanowi największą przeszkodę
dla personelu wykonującego usługę mycia przy wykorzystaniu
kijów teleskopowych i korzystających z aut do przewozu systemów.
Z system TASK czyszczenie jest możliwe nawet na najbardziej
zatłoczonym miejscu. Pojemność zbiornika powala na swobodną
pracę operatorowi przez około godzinę lub więcej.

Budynki o wysokości powyżej 24 metrów wymagają
specjalnego sprzętu, aby je wyczyścić. Ręczne mycie
z podnośnika koszowego jest bardzo czasochłonne i
kosztowne. Z systemem TASK i krótkim kijem teleskopowym
czyszczenie jest znacznie prostsze i szybsze.

Wysokie budynki są często zaprojektowane z systemem
podestów wiszących umożliwiających czyszczenie
okien lub elewacji. System TASK wyposażony w krótkie
kije teleskopowe idealnie się sprawdza przy myciu z
podestów wiszących zwiększając szybkość, efektywność.
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System TASK jest idealny do czyszczenia w obszarach gdzie nie
ma dostępu do wody czy prądu oraz instalacji długich węży
doprowadzających wodę do systemu produkującego wodę,
a następnie do kija. Utrudnienia w usytuowaniu i dostępności
budynku również nie są problemem dla elastycznego systemu
TASK.

Czy może być prostszego?

Zapraszamy na www.grupabravos.pl

Pompa 12V/100 PSI

TASK jest idealny W sytuacji, gdzie
nie ma możliwości wjazdu autem
oraz nie ma dostępu do bieżącej
wody i zasilania elektrycznego

Sama pompa, jak w przypadku
większych systemów jest
wstanie dostarczyć wodę do kija
o długości 24 metrów

Doskonały punkt Wagi

Sterowanie pompą
regulator przepływu
Task jest zaprojektowany tak, że kiedy się go
przemieszcza, jego waga jest doskonale wyważona na
koła o dużej średnicy. Oznacza to, że jego
przesunięcie nie wymaga od nas dużego wysiłku.

Akumulator 12V / 30 Ah

W pełni regulowany zakres
przepływu wody na kij

Akumulator o dużej
pojemności i długim czasie
rozładowania

TASK-75

TASK-95

Pojemność 75 litrów

Pojemność 95 litrów

Rzut z góry

Wszystkie wersje

wysokość
1200mm

500mm

głębokość

1040mm

wysokość

Wymiary

Nowy TASK – mobilność i wszechstronność

szerokość
głębokość
500mm

szerokość
400mm

Zadzwoń +48 957 288 138, +48 606 666 118

głębokość
500mm

szerokość

400mm

400mm
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reach & wash KIJE TELESKOPOWE
®

Posiadamy

bardzo

duży

wybór

wysokiej

jakości

kijów

Grafter (4 - 8 metrów)

teleskopowych. Czy szukasz idealnego kija do pracy z oknami w

Kije wykonane z mieszanki karbonu oraz włókna szklanego.

blokach mieszkalnych, zabytkowych lub ustawionych na 23 metrach

Doskonałe do prac czyszczących od poziomu ziemi do wysokości

budynkach komercyjnych, wybierzemy dla ciebie odpowiedni Kij

10 metrów, z możliwością sięgnięcia odrobinę wyżej. Kij po złożeniu

teleskopowy!

jest bardzo niewielki, co pozwala na wygodną pracę z ziemi.

Wszystkie nasze kije teleskopowe wyposażone są w poprzeczne

GLYDER & GLYDER PLUS (6 - 11 metrów)

zaciski, konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Kije są przystosowane

Kije wykonane z włókien karbonowych o doskonałej sztywności

zarówno dla użytkowników prawo jak i leworęcznych.

oraz

Nasze kije teleskopowe są konfigurowane o różnego rodzaju

z czyszczeniem odbywających się na wysokościach od 8 do

szczotki, które mogą pokryć dużą powierzchnię szkła, czyszcząc

12 metrów.

szybko i efektywnie.

wiele godzin. Dostępna jest również sztywniejsza wersja ‘Plus’

Wszystkie kije teleskopowe mają sekcję izolacyjną z włókna

SWIFT & SWIFT PLUS (12-23 metrów)

szklanego, w celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem

Kije wykonane z włókna węglowego z przeznaczeniem do prac

elektrycznym. Wąż wewnątrz kija teleskopowego posiada bardzo

na średnich i dużych wysokościach. Bardzo wąskie sekcje kija

trwały dodatek anty-załamaniowy i jest wysokiej widoczności tzn.

pozwalają na wygodne użytkowanie, nawet po znacznym ich

jasno pomarańczowy.

rozciągnięciu dochodzącym do 24 metrów. Dostępna jest również

9ft Mini
17ft GRAFTER
21ft GRAFTER
24ft GRAFTER
28ft GRAFTER
32ft GRAFTER
Kij teleskopowy GLYDER

25ft GLYDER
30ft GLYDER
35ft GLYDER
40ft GLYDER
30ft GLYDER PLUS
35ft GLYDER PLUS
40ft GLYDER PLUS

jak

również

zajmujące

bardzo

niewiele

Doskonały kij do użytkowania codziennie przez

sztywniejsza wersja “Plus”.

NASZE KIJE
Kij teleskopowy GRAFTER

lekkości,

miejsca po ich złożeniu. Doskonałe do prac związanych

Zasięg

Ilość sekcji

Długość po
rozłożeniu

Długość po
złożeniu

Waga

9ft / 2,74m
17ft / 5,18m
21ft / 6,40m
24ft / 7,32m
28ft / 8,53m
32ft / 9,75m

2
3
4
5
6
7

1.60m
4.09m
5.29m
6.44m
7.56m
8.63m

1m
1.6m
1.6m
1.6m
1.6m
1.6m

1.04kg
1.44kg
1.80kg
2.19kg
2.58kg
3.01kg

Zasięg

Ilość sekcji

Długość po
rozłożeniu

Długość po
złożeniu

Waga

25ft / 7,62m
30ft / 9,14m
35ft / 10,67m
40ft / 12,19m

4
5
6
7

6.6m
8.1m
9.5m
10.9m

1.99m
1.99m
1.99m
1.99m

2.02kg
2.45kg
2.96kg
3.39kg

30ft
35ft
40ft

5
6
7

8.1m
9.5m
10.9m

1.99m
1.99m
1.99m

2.45kg
2.96kg
3.39kg

Cena (netto)

Cena (netto)

Kije teleskopowe nie są wyposażone w szczotkę, istnieje możliwość doposażenia kija w szczotkę Commercial za dodatkową opłatą 600,00 zł
(netto), lub standardową Residential 390,00 zł netto.
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Kij teleskopowy SWIFT

Zasięg

Ilość sekcji

Długość po
rozłożeniu

Długość po
złożeniu

Waga

45ft SWIFT
55ft SWIFT
65ft SWIFT

45ft
55ft
65ft

7
9
11

12.4m
15.6m
18.5m

2.34m
2.34m
2.34m

4.20kg
5.56kg
6.72kg

45ft SWIFT PLUS
55ft SWIFT PLUS
65ft SWIFT PLUS
80ft SWIFT PLUS

45ft
55ft
65ft
80ft

7
9
11
10

12.4m
15.6m
18.5m
23.2m

2.34m
2.34m
2.34m
3.4m

4.20kg
5.56kg
6.72kg
8.49kg

Cena (netto)

Zapraszamy na www.grupabravos.pl

45ft, 55ft, 65ft, 80ft
12 -23 m

Mini Pole 9ft - 1,6m

65ft

80ft

(idealny do pracy z podnośnika oraz
dla alpinistów)

55ft

25ft, 30ft, 35ft, 40ft
6 - 11 m

45ft

25ft

30ft

32ft

24ft

21ft

17ft

28ft

35ft

40ft

17ft, 21ft, 24ft, 28ft 32ft
4-8m

GRAFTER™
17ft, 21ft, 24ft, 28ft, 32ft
4-8m

GLYDER™
25ft, 30ft, 35ft, 40ft
6 - 11 m

Zadzwoń +48 957 288 138, +48 606 666 118

SWIFT™
45ft, 55ft, 65ft, 80ft
12 -23 m
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