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Sistemul™ Omniflex AutoVac™  
 
 

OmniFlex AutoVac este un sistem de curățare pardoseli 

multifuncțional care curăță la fel de bine și rapid ca 

mașinile de spălat pardoseli tradiționale la o fracție din 

costul acestora!  

Sistemul Omniflex reprezintă o abordare foarte simplă 

pentru obținerea unor pardoseli mai sigure si mai curate. 

Sistemul este perfect pentru curățarea de mare viteză a 

pardoselilor dure, cum ar fi recepții, săli de mese, holuri, 

depozite, săli de fitness și multe altele. Este la fel de rapid 

și eficient ca mașina de spălat pardoseli, fără costuri 

suplimentare și fără complexitate, făcându-l perfect pentru 

firmele de curățenie și facility management. 

PERFECT  POTRIVIT  PENTRU: 
        

Mâner universal 

 
ACUM DISPONIBIL  

ȘI CU TEHNOLOGIA 
SMART BATTERY! 

 
 

Cablu electric 

opțional 33 m 

ASPECTE IMPORTANTE 

■ În testele efectuate de o universitate 

de prestigiu, atât AutoVac cât și 

mașina de spălat pardoseli au 

eliminat peste 99% din murdăria 

vizată, în timp ce mopul nou de 

microfibră a eliminat doar 51%. 

■ Certificarea Institutului Național 

American de Siguranță (NFSI) pentru 

furnizarea de aderență maximă. 

■ Modelul cu baterie curăță peste 1800 

mp/ oră. Versiunea cu cablu curăță 

peste 1400 mp/oră. 

■ Se poate comuta între funcționare 

pe cablu/baterie în câteva secunde. 

■ Foarte simplu de utilizat și întreținut. 

■ Greutate mică pentru un transport facil. 

Holuri  

Lobby-uri 

Restaurante 

Cafenele  

Clădiri 

educaționale 

Depozite 

Magazine etajate  

Clinici și spitale 

Magazine 

 

Curățenie zilnică, 

decapare și finisare 

pardoseli 

 
 

 
 
 

Bloc acumulatori 

opțional 
 

 
Robinet dispersie 

a soluției cu 

mâner de ajustare 

a cantității 

 
 
 
 
 

Bazin de 

recuperare cu 

furtun de 

scurgere 

■ Perfect unde mașinile de spălat 
pardoseli nu sunt practice. 

■ Disponibil ca pachet preconfigurat 
sau ca o completare simplă și ieftină 
la sistemele OmniFlex existente. 

■ Include toate componentele necesare 

pentru un sistem complet de mente-

nanța pardoselii: curățare, degresare, 

decapare, ceruire și multe altele. 

■ Extindeți cu ușurință capabilitățile 

prin adăugarea altor componente și 

instrumente OmniFlex. 

 

Lamă de aspirație 

mobilă de 70 cm

 Bazin de soluție 

curată 38 litri 

 

Suport pad și pad 

dispersie soluție 
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De ce este OmniFlex™ AutoVac™ mai bun? 
Eficiență la curățare 

În testele comparative efectuate de către o universitate de renume, sistemul 

AutoVac a eliminat până la 99,8% din murdăria vizată. Acest lucru a fost puțin 

mai bun decât o mașină de spălat pardoseli, care a eliminat până la 99,4%. Un 

mop nou din microfibră scoase numai până la 50,9%. Cereți reprezentantului 

dvs. Kaivac o copie a raportului complet. 

Performanță ridicată 

Teste de performanță independente arată că utilizatorii pot curăța mai mult de 

1800 mp/oră cu sistemul AutoVac cu acumulatori. În plus, majoritatea 

utilizatorilor nu vor trebui să elimine mai întâi praful cu un mop uscat înainte de 

mopuirea umedă sau să finiseze cu mopul uscat după mopuirea umedă. 

Opțiuni flexibile de alimentare 

AutoVac este disponibil în ambele variante de modele, cu cablu sau cu acumulatori litiu-ion pentru flexibilitate maximă. 

Modelul fără cablu oferă o productivitate maximă și ușurință în operare în timp ce modelul cu cablu oferă un raport cost-

eficiență extrem de bun și simplitate maximă. Cea mai bună parte? Puteți comuta între cele doua moduri de lucru în câteva 

secunde în funcție de necesități. 

Cost redus de utilizare 

Pentru cei mai mulți, economia este avantajul cel mai convingător. Pentru început, prețul său de achiziție inițială este de 

10-25% a unei mașini  de dimensiuni echivalente. În multe cazuri, prețul său de achiziție este mai mic decât costurile 

medii anuale de întreținere ale unei mașini de spălat pardoseli. Și, dacă dețineți deja un OmniFlex, această facilitate este 

disponibilă ca un accesoriu suplimentar cu cost redus. În plus, protejează pardoselile și finisajul, contribuind la 

prelungirea duratei de viață și de finisare și reduce operațiile de refinisare. 

Ușor și ieftin de întreținut 

AutoVac este ieftin și ușor de întreținut deoarece, cu atât de puține piese în mișcare, foarte puține lucruri se pot 

defecta. Și, dacă se întâmplă, este extrem de ușor de depanat și reparat, spre deosebire de majoritatea echipamentelor 

de curățare. Mai mult chiar, sistemul nu are nevoie de un tehnician pentru mentenanță si reparații. Și, în cele mai multe 

cazuri, o unitate întreagă poate fi recondiționată în câteva minute, cu un cost mai mic decât al unei intervenții service. 

   Moduri multiple de operare   

 
 

 
OmniFlex™ AutoVac™ Include: 

Kit accesoriu AutoVac 

■ Pârghiile de prindere de corpul căruciorului 

■ Lamă de aspirație de 70 cm 

■ Cadru mobil pentru pad-uri 

■ 5 pad-uri microfibră 
 

AutoVac complet, cu acumulatori 

■ Căruciorul de bază OmniFlex 

■ Aspiratorul OmniFlex Umed/uscat Wet/Dry Vacuum cu motor 36V  

■ Kit accesoriu AutoVac 

■ Blocul de acumulatori Lithiu-Ion cu încărcător extern 
 

AutoVac Complet, cu cablu 

■ Căruciorul de bază OmniFlex 

■ Aspiratorul OmniFlex Umed/uscat Wet/Dry Vacuum cu motor 220V 

■ Kit accesoriu AutoVac 
 

Opțional 

■ Cablu electric 33 m 

■ Blocul de acumulatori Lithiu-Ion cu încărcător extern 
 

 

Specificații tehnice aspirator: 

Bazin soluție recuperare     38 litri 

Eliminare soluție murdară prin furtun de scurgere   100% 

Putere de aspirație      1698 l/min 

Înălțime ridicare a coloanei de apă    195,6 cm 

   
 

www.tenrom.ro 
office@tenrom.ro 
Tel. +40-727-310-666 

             
Sprayere și aspirație  

Distribuie și dispersează 
soluția de curățare simultan 
cu aspirarea instantanee a 
soluției recuperate.  

Doar sprayere 

Timp extins de înmuiere 
pentru murdărie grea, 
persistentă, dezinfectare etc. 

Doar aspirație 

Aspirarea lichidelor, soluției de 
curățare sau a decapanților. 
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