
PODSTAWOWE ZALETY

(A) SYSTEM WYCIĄGOWY O DUŻEJ MOCY
ROTOBRUSH aiR+ XPi jest mocniejszy niż poprzedni model aiR+. Większa o 50 % moc sprawia, że 
nawet duże i trwałe zanieczyszczenia, często spotykane w systemach wentylacyjnych stają się łatwe do 
usunięcia. Nowy system podciśnieniowy aiR+ XPi używa dwóch silników o mocy ½ KM każdy.
(B) ZAAWANSOWANA I OPATENTOWANA KONSTRUKCJA
ROTOBRUSH aiR+ XPi został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania. Specjalne ścianki 
pozwalają na szybkie zwijanie węża ssawno-czyszczącego. Modułowa konstrukcja sprawia, że 
transport urządzenia i czyszczenie kanałów wentylacyjnych są bardzo łatwe.
(C) SYSTEM SSAWNO-CZYSZCZĄCY
Szczotka czyszcząca obraca się z prędkością 450 obrotów na minutę, skutecznie oddzielając 
zanieczyszczenia z wewnętrznych ścian kanałów wentylacyjnych.  Oderwane zanieczyszczenia są 
następnie zasysane przez dysze znajduje się za głowicą szczotki. Ten system gwarantuje, że kanały 
wentylacyjne zostaną skutecznie oczyszczone. W związku z tym, iż wałek napędzający szczotkę jest 
schowany wewnątrz węża ssawnego, nasze urządzenie jest bezpieczne dla każdego rodzaju kanałów, 
w tym także przewodów typu flex.
(D) TRWAŁA I MOCNA OBUDOWA
Obudowa urządzenia zbudowana jest z grubej warstwy, wysokiej jakości , polipropylenu. Konstrukcja 
wykonana jest bardzo solidnie dla zapewnienia maksymalnej wytrzymałości.
(E) REGULOWANY UCHWYT
Uchwyt umożliwia łatwe manewrowanie urządzeniem w ciasnych przestrzeniach. Do transportu uchwyt 
może zostać złożony. Dzięki temu urządzenie ROTOBRUSH mieści się w samochodach typu kombi.
(F) TYLNE KOŁA O DU ŻEJ ŚREDNICY
Urządzenie wyposażone jest w duże, 12-calowe tylne koła, które ułatwiają manewrowanie na każdym
podłożu. Wykonane z litej stali, zapewniają wytrzymałość i przyczepność nawet na śliskich 
nawierzchniach, nie pozostawiając przy tym żadnych zarysowań.
(G) SKRĘTNE KOŁA PRZEDNIE
Czterocalowe, skrętne, przednie koła umożliwiają sprawne manewry nawet w ciasnych zakamarkach. 
Koła obracają się dookoła swojej osi, a także posiadają specjalna blokadę, unieruchamiającą 
urządzenie.

SPECYFIKACJA URZ ĄDZENIA:
• Waga: 42 kg.
• Wymiary: 87 X 79 X 56 cm
• Silnik szczotki: 450 obr./ min,
 230 V, AC
• Dwa silniki ssawne: moc 1 KM
 220/50HZ

• Dwa filtry HEPA: skuteczność 99.97%
• Filtr wstępny, worek HEPA skuteczność: 
98.3%

Rotobrush aiR+ XPi - Urz ądzenie do 
czyszczenia systemów wentylacyjnych

logo Rotobrush

Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym 
elastycznych przewodów typu flex

OSPRZĘT:

• 10,7 m x 3,2 cm przewód ssawny 
• 10,7 m x 3,8 cm przewód ssawny
• 10,7 m x 5,1 cm przewód ssawny 
• 10,7 m x 5,7 cm przewód ssawny 
• Zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji
• 18 szczotek czyszczących, różne rodzaje i 
rozmiary
• Worki i i filtry HEPA (podwójny system filtracji)
• Urządzenie do inspekcji ROTOVISION



• Filtr wstępny, worek HEPA skuteczność: 
98.3%

Rotobrush aiR+ XPi - Urz ądzenie do 
czyszczenia systemów wentylacyjnych

Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym 
elastycznych przewodów typu flex

AKCESORIA DODATKOWE

• Urządzenie do inspekcji ROTO-VISION

• Zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji

• 10,7 m x 3,2 cm przewód ssawny 
• 10,7 m x 3,8 cm przewód ssawny
• 10,7 m X 5,1 cm przewód ssawny 
• 10,7 m’X 5,7 cm przewód ssawny 

• 10 miękich szczotek (od 10 do 60 cm) 
• 8 twardych szczotek (od 30 do 76 cm)

• Filtry HEPA: skuteczność 99.97%



                                            Profesjonalny sprz�t do czyszczenia wentylacji

                                                                                                                                                 Euro Clean-Air Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 8A, 02-661 Warszawa 
                               tel.: 022 022 853 45 42; faks: 022 853 48 18�

www.euroair.pl, biuro@euroair.pl�

                                                Wył�czny Autoryzowany Dystrybutor Rotobrush na Rynki Europejskie���������������������������������������������������������������������	
����

�����������������	�����������

������������	�����  �	����	������!�  �	������"���!�  �	����	�����!�

��������	�
������� �� �� ��

������������������������������������ ���� �� �� ��

����������������������������������!������ �� �� ��

"
�#$
��
����%�&�����'�� �� �� ��

"���
�������	��������&�(�!��)!���*���+� �� �� ��

"���
��������,�����������&�(���)�����*����+� �� �� ��

"���
��������,����-�%��������,.'��	� �� �� ��

/��������'�����'#�������0����'� �� �� ��

��

#���������� �$����%������ �&�&$�%������ '(��$�%������

1�'
�������� ���22*�����$� �*� � �!���$� 33�3*3�!���$�



                             Profesjonalny sprz ęt do czyszczenia wentylacji  
 

                                                                             Euro Clean-Air Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 8A, 02-661 Warszawa 
                               tel.: 022 022 853 45 42; faks: 022 853 48 18 

www.euroair.pl, biuro@euroair.pl 
                       www.rotobrush.eu 

Wyłączny Autoryzowany Dystrybutor Rotobrush na Rynki Eu ropejskie  

                                                       

 

CENNIK 2014 

      

      

 

kwota netto kwota brutto 

 
 

 

  Rotobrush aiR+XPi 220V          

   pakiet startowy  25 200,00 zł 30 996,00 zł 

   pakiet brązowy 29 950,00 zł 36 838,50 zł 

   pakiet srebrny 36 150,00 zł 44 464,50 zł 

   

   

 

  Monitoring Video 

     System Inspekcyjny  

Roto-Vision 8 751,21 zł 10 763,99 zł 

   

   

 

  Urządzenia do dezynfekcji 

     Zamgławiacz elektryczny 1 350,21 zł 1 660,76 zł 

   

      Akcesoria Rotobrush 

     

      

Przewody ssące z wałkiem  

   

 

 
 

 10,7 m x 3,2 cm 1 227,45 zł 1 509,76 zł 
 

  10,7 m x 3,8 cm 1 227,45 zł 1 509,76 zł 

   10,7 m x 5,1 cm 1 227,45 zł 1 509,76 zł 

   10,7 m x 5,7 cm 1 227,45 zł 1 509,76 zł 

   

      zamiennik wałka 

napędowego 578,56 zł 711,63 zł 
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Szczotki czyszące 

      Miękkie 

     

15 cm 122,59 zł 150,78 zł 

 
 

 

  20 cm 140,12 zł 172,35 zł 

   25 cm 140,12 zł 172,35 zł 

   30 cm 140,12 zł 172,35 zł 

   36 cm 157,66 zł 193,92 zł 

   41 cm 157,66 zł 193,92 zł 

   46 cm 175,20 zł 215,50 zł 

   51 cm 175,20 zł 215,50 zł 

   56 cm 192,74 zł 237,07 zł 

   61 cm 192,74 zł 237,07 zł 

   

      

      Twarde 

     

30 cm 140,12 zł 172,35 zł 

 
 

 

  36 cm 157,66 zł 193,92 zł 

   41 cm 157,66 zł 193,92 zł 

   46 cm 175,20 zł 215,50 zł 

   56 cm 192,74 zł 237,07 zł 

   61 cm 192,74 zł 237,07 zł 

   71 cm 227,81 zł 280,21 zł 

   76 cm 227,81 zł 280,21 zł 

   

      

      Filtry 

  

 

  

    

 

 
 

 Filtry absolutne HEPA (szt) 420,72 zł 517,49 zł 
 

  

      Filtry wstępne (10 szt.) 171,69 zł 211,18 zł 

         

       


