Monovac Comfort och Touch’n’Clean
Take a jump, baby!

Monovac Comfort och Touch’n’Clean:
två torrdammsugare som ett resultat av innovativ teknik
Med den nya Monovac-generationen blåser nu en frisk högteknologisk vind bland torrdammsugarna.
Med hjälp av den innovativa ”Defined Air Pressure”-funktionen får du nu den bästa sugprestandan
och en låg bullernivå. Det stora förfiltret (klass M) bidrar till sugkraften eftersom luften kan passera
i princip utan motstånd. Det känsliga handtaget är ergonomiskt och bekvämt i versionen Monovac
Touch’n’Clean: ta i handtaget, så startar dammsugaren – släpp handtaget och dammsugaren
stängs av.

Beröringskänslig hantering:
automathandtaget Touch’n’Clean
Sugprestanda utan tomgång: Det räcker att röra vid
automathandtaget för att Monovac Touch’n’Clean ska starta.
Ta bort handen från automathandtaget, så stängs motorn
automatiskt av. Fördelar: ingen strömförbrukning och inget
buller när dammsugaren inte används.

Stort förfilter:
garanterat renare utblåsluft
Det 3 200 cm2 stora förfiltret (klass M) håller tillbaka
dammet och släpper igenom luften. På så vis skyddas
motorn mot damm, vilket ger längre livslängd.
Utblåsluften riktas uppåt i rummet och virvlar inte upp
något damm.

Lungt och fint: mindre
buller i tyst läge
Monovac torrdammsugare har ett utmärkt bullerskydd. I
läget Eco-Silent minskar bullernivån till ett minimum.
På så vis blir Monovac inte till ett störningsmoment i
ljudkänsliga miljöer.

”Defined Air Pressure”:
effektivt inställd luftström

Snabb som en vessla:
aerodynamiskt kompakt
design

”Defined Air Pressure”-tekniken (DAP) grundar sig på fysikaliska
undersökningar som undersöker hur luftströmmar och lufttryck
styrs, så att högsta möjliga sugprestanda får bästa möjliga
bullerskydd. Detta stöds genom den strömningsoptimerade
sugslangen och den 35 mm stora rördiametern.

I en Monovac torrdammsugare finns
stor kraft i litet format. Med den
ovala strömlinjeformen fastnar den
ingenstans. Även i tätt möblerade
rum kommer den igenom.

Stor åtkomstradie:
längre räckvidd

Inställd på lång livslängd:
robust och ergonomisk
konstruktion

Monovac torrdammsugare når långt tack vare den 12 m
långa sladden. Den 2,5 m långa slangen ökar åtkomstradien
ytterligare. Det innebär att mer yta dammsugs på kortare tid.

Tack vare en kåpa i tjock plast tål Monovac torrdammsugare tuffa tag.
En innervägg ser till att dammsugarpåsen inte sugs in i turbinen. Vid
pauser och förvaring sticker man helt
enkelt in handtaget i avsedd öppning.

Allt är alltid med:
tillbehören i facket
Det kompletta setet med alla sugmunstycken ligger skyddat
från smuts i det stängda facket. Under arbetet kan man fästa
munstyckena lätt åtkomliga på kåpan.

NO
Hållbart rent:
HEPA-filter som tillval
Om dammsugaren utrustas med ett HEPA-filter kan damm
och bakterier filtreras ännu mer och föremål avlägsnas.
På så vis kan Monovac utan problem även användas inom
hygienkänsliga miljöer.

Alltid redo:
underhållsvänligt
koncept
Monovac dammsugare visar på en
LED-skärm när det är dags att byta
dammpåse.
Rengöringen av Monovac går snabbt
och enkelt. Filtret kan utan problem
bytas och rengöras. Om nätkabeln är
defekt kan den bytas utan verktyg.

Monovac: suger upp varje dammkorn
•
•
•
•
•
•

DAP ”Defined Air Pressure”: smart strömningsteknik
Stort förfilter 3 200 cm2: perfekt filtrering och hög luftgenomströmning
Byggd för lång livslängd: robust, okrossbar, underhållsvänlig
Fyra hjul och oval form: tippsäker och enkel att manövrera i alla situationer
Enkelt att fästa tillbehören på kåpan: snabbt byte av sugmunstycke
HEPA-filter finns som tillval

Den effektivaste torrdammsugaren på marknaden just nu som uppfyller kraven i genomförandeförordningen
666/2013 (gäller fr.o.m. sept. 2017).

Monovac Touch’n’Clean:
den ergonomiska komfortversionen
Med torrdammsugaren Monovac Touch’n’Clean har du en maskin
som är enkel att hantera och ökar energieffektiviteten. Handtaget på
denna Monovac-version är nämligen utrustad med den innovativa
Touch’n’Clean-funktionen. Så fort man rör vid Touch’n’Clean-handtaget startar dammsugaren, när man släpper handtaget stängs den
automatiskt av.

Fördelarna med Touch’n’Clean:
• Erfarenheten har visat att dammsugare ofta går på tomgång, till
exempel vid korta pauser eller då man går till väggkontakten. Med
Touch’n’Clean minskar energiförbrukningen med upp till
30 procent, eftersom motorn endast går vid effektiv användning.
• Den automatiska på- och avfunktionen på handtaget är dessutom
bra för ergonomin.
• Eftersom dammsugaren bara är igång under effektivt arbete
minskar även bullernivån.

Mer ergonomi och mindre energiförbrukning.
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Modeller och utföranden
Monovac
Modell
Artikelnummer

Comfort 6
40711

Touch’n’Clean 6
40721

Comfort 11
40741

Touch’n’Clean 11
40751

Grundutrustning
Rullmunstycke 30
Kombimunstycke Basic
Teleskoprör M/D
Sugslang M/D kpl.
Förfilter Monovac/Durovac
Utblåsfilter Monovac
Dammpåse Monovac/Durovac
Fogmunstycke M/D
Textilmunstycke M/D
Anslutning för elektromunstycke
LED-fyllmarkering
2. Effektnivå: ECO-läge
Specialutrustning
Handtag Touch’n’Clean
Tekniska data
Nettovolym
Vikt
Total höjd
Total längd
Total bredd
Vakuum
Luftflöde
Effekt, sugturbin
Ljudeffektnivå
Ljudtrycksnivå
Nominell spänning
Frekvens
Nätkabellängd
Energiklass

6l
6.1 kg
38 cm

11 l
6.5 kg
48 cm
40 cm
32 cm
241 mbar
45.7 l/s
900/450 W
69/65 dB(A)
56/52 dB(A)
230 V
50/60 Hz
12 m
B

Munstycken
41600 Kombimunstycke 30
41602 Kombimunstycke Basic
41604 Rullmunstycke 30
41605 Rullmunstycke 36
41610 Picojet M motordrivet munstycke
41612 Turbomunstycke M/D
41616 Fogmunstycke M/D
41617 Textilmunstycke M/D
41618 Borstmunstycke M/D
41619 Elementmunstycke M/D
41620 Universalmunstycke M/D
41625 Munstyckset 35
41630 Kopplingsdel 35/37
41631 Kopplingsdel 37/35
41633 Kopplingsdel 35/32
Upplev den nya generationen
Monovac dammsugare från Wetrok ”in action”.
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Rör och slangar
41636 Rör M/D 50 cm
41637 Teleskoprör M/D
41640 Sugslang M/D kpl.
41642 Antistatslang M/D kpl.
Dammpåsar
42613 Dammpåse Monovac/Durovac 6 liter
42614 Papperspåse Monovac/Durovac 6 liter
42633 Dammpåse Monovac/Durovac 11 liter
42634 Papperspåse Monovac/Durovac 11 liter
Filter
42083
42084
42086
42087

Förfilter Monovac/Durovac
Tvättbart förfilter Monovac/Durovac
HEPA-filter Monovac
Utblåsfilter Monovac

Tillbehör
42031 Doftkulor
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