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urzàdzeƒ. Jak wiemy, powietrze zassane w trakcie odkurzania przed wydmuchaniem na zewnàtrz budynku
musi zostaç poddane filtracji aby zosta∏o oczyszczone ze zgrubnych zanieczyszczeƒ. Pisz´ zgrubnych, gdy˝ najdrobniejsze czàsteczki, w tym drobnoustroje mogà zostaç wydmuchane na
zewnàtrz domu bez konsekwencji
u˝ytkowych ani Êrodowiskowych. Tak
postawione zadanie dla filtracji niesie
z sobà okreÊlone korzyÊci dla póêniejszego u˝ytkownika. Mianowicie pozwala zastosowaç filtry cykloniczne,
których g∏ównà zaletà jest brak wp∏ywu iloÊci zebranych zanieczyszczeƒ na
wydajnoÊç urzàdzenia. Analizujàc ofert´ Vacu-Maid, mo˝emy dostrzec, ˝e
dwie trzecie oferowanych jednostek
posiada separatory cykloniczne. I co
warto odnotowaç - nie sà to cyklony
wspomagane workami odwróconymi.
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si´ silnik odkurzacza. Pozostaje wtedy
u˝ytkownikowi stara sprawdzona metoda wytrzepania worka r´cznie. Niestety, nikt z u˝ytkowników tego nie
lubi tym bardziej, ˝e dost´p do worka
jest utrudniony. Ostatnià oferowanà
przez Vacu-Maid metodà filtracji jest
filtracja z wykorzystaniem jednorazowego worka papierowego pe∏niàcego
jednoczeÊnie funkcje zbiornika na
kurz - rozwiàzanie stosowane w odkurzaczach najmniejszych, niemniej
funkcjonalne i cz´sto stosowane, zwa˝ywszy, ˝e atutem mo˝e byç tutaj cena. W systemie Vacu-Maid takie rozwiàzanie kosztuje poni˝ej 1000 z∏
netto wraz z zestawem do sprzàtania
zawierajàcym 9 m wà˝ gi´tki.

Podsumowujàc,
Vacu-Maid jako jedyny dostawca
na rynku oferuje tak szerokà gam´
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych w swoich
produktach, powtórzmy od koƒca:

● odkurzacze z jednorazowym workiem papierowym, ● odkurzacze cykloniczne z workiem odwróconym,
● odkurzacze cykloniczne, ● odkurzacze cykloniczne typu Split.
We wszystkich tych urzàdzeniach
zastosowane sà legendarne silniki
Ametek. Wi´kszoÊç z oferowanych odkurzaczy posiada 5-letnià gwarancj´
i to bez ˝adnych pu∏apek z obowiàzkowymi p∏atnymi przeglàdami. Co najciekawsze, za wszystkie te atrakcyjne
rozwiàzania Vacu-Maid nie ka˝e sobie
drogo p∏aciç. Tak to prawda, dzisiaj na
odkurzacz centralny staç ka˝dego inwestora budujàcego dom, a dzi´ki
ofercie Vacu-Maid ma on w czym wybieraç i co najwa˝niejsze nie musi dokonywaç tego wyboru pomi´dzy ró˝nymi dostawcami. Wszystkie rozwiàzania sà dost´pne pod jednà markà.
Ktokolwiek wi´c b´dzie zwyci´zcà tego ringu, zwyci´˝y Vacu-Maid. I kto tu
jest nr 1?
Maciej Lichterowicz

Aby dodatkowo zwi´kszyç funkcjonalnoÊç odkurzaczy, projektanci systemów Vacu-Maid opracowali i wdro˝yli do produkcji na masowà skal´
jednostki centralne typu Split. Sà to
jedyne na rynku urzàdzenia, w których separator zanieczyszczeƒ zosta∏
oddzielony fizycznie od silnika, co pozwoli∏o na wypracowanie miejsca na
dodatkowy filtr w∏osów. Doceniajà go
ci wszyscy, którzy majà w domu psy,
koty lub inne zwierz´ta futerkowe,
a tak˝e u˝ytkownicy stawiajàcy najwy˝sze wymagania swoim produktom. Co wa˝ne, odkurzacze cykloniczne Vacu-Maid nie posiadajà ˝adnych elementów eksploatacyjnych
wymagajàcych okresowej wymiany:
typu filtry papierowe lub worki. Koszty eksploatacyjne sà wi´c zerowe. Pozosta∏a jedna trzecia oferty to odkurzacze wykorzystujàce do separacji
dzia∏anie worka odwróconego lub, jak
kto woli, cyklonu + worka odwróconego. Dzia∏anie jest podobne do dzia∏ania worka materia∏owego w starym
odkurzaczu przenoÊnym, z tà tylko
ró˝nicà, ˝e worek zawieszony jest
w poprzek odkurzacza i w trakcie pracy „porywany“ jest przez silnik, a po
jego wy∏àczeniu opada nad zbiornik
na Êmieci, kiedy to teoretycznie nast´puje jego samooczyszczenie. Lecz
w odkurzaczu jak w ˝yciu nic samo
nie chce si´ oczyÊciç. Worek opada
powoli, poniewa˝ powoli zatrzymuje
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