
PRODUKTOVÝ LIST
Vysávač s elektickou kefou CV 30/1 (facelift)

Prínos pre zákazníka

 Jednoduchá výmena el. kábla

 Výmena valcovej kefy bez náradia

 Spínač zapnutia / vypnutia integrovaný
do rukoväte

 Patentovaná odstredivá spojka chráni 
hlavu kefy pred preťažením a tým 
znižuje náklady na servis

 Ukladanie príslušenstva na stroji

 Bezprašná výmena filtračného vrecka
- patentovaný systém

 Filtračné vrecko z netkanej textílie 
odolné voči roztrhnutiu

 HEPA 13 filter (voliteľný)

Stručne o výrobku

Výkonný jednomotorový vysávač

vertikálnej konštrukcie pre cieľové

skupiny: čistiace firmy, hotely a 

maloobchodné predajne.

Technické údaje

 Max. príkon motora

 Max. vákuum

 Prietok vzduchu

 Objem nádoby:

 Dĺžka kábla

 Hladina akustického tlaku:

 Hmotnost

 Pracovná šírka

 Rozmery (d*š*v)          423 x 311 x 1200 mm

Objednávacie 
číslo

1.023-121.0 CV 30/1 *EU

850 W

193 mbar

43 l/s

5.5 l

12 m

66 dB(A)

8.4 kg

300 mm

CV 30/1

https://www.ibrein.sk/produkty/produkty-pre-profesionalov-


PRODUKTOVÝ LIST
Vysávače s elektickou kefou CV 38/2; 48/2 (facelift)

Prínos pre zákazníka

 Jednoduchá výmena el. kábla

 Výmena valcovej kefy bez náradia

 Spínač zapnutia / vypnutia integrovaný
do rukoväte

 Patentovaná odstredivá spojka chráni 
hlavu kefy pred preťažením a tým 
znižuje náklady na servis

 Ukladanie príslušenstva na stroji

 Bezprašná výmena filtračného vrecka
- patentovaný systém

 Filtračné vrecko z netkanej textílie 
odolné voči roztrhnutiu

 HEPA 13 filter (voliteľný)

Stručne o výrobku

Výkonný dvojmotorový vysávač

vertikálnej konštrukcie pre cieľové

skupiny: čistiace firmy, hotely a 

maloobchodné predajne.

Technické údaje

 Max. príkon motora

 Max. vákuum

 Prietok vzduchu

 Objem nádoby:

 Dĺžka kábla

 Hladina akustického tlaku:

 Hmotnosť (CV 38/2 / CV 48/2)

 Pracovná šírka

 Rozmery (d*š*v)  (CV 38/2)    350 x 390 x 1215 mm

 Rozmery (d*š*v) (CV 48/2)    350 x 485 x 1215 mm

Objednávacie 
číslo

1.033-335.0 CV 38/2 *EU

1.033-336.0 CV 38/2 Adv *EU

1.057-328.0 CV 48/2 *EU

1.057-329.0 CV 48/2 Adv *EU

850 W

200 mbar

43 l/s

5.5 l

12 m

65 dB(A)

9.5 kg

380 / 480 mm

CV 38/2 (Adv), CV 48/2 (Adv) 


