
WV 50

Zapomnij o wielogodzinnych zmaganiach z myciem okien! WV 50 przeznaczony jest do 
mycia wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych, luster, a także fliz w domu. Urządzenie 
pracuje w każdym kierunku (góra-dół, lewo-prawo, skos-łuk), co daje nieograniczone 
możliwości jeżeli chodzi o kształt czyszczonej powierzchni. A technologia czyszczenia WV 
50 zabezpiecza przed rozchlapywaniem wody i zamoczeniem powierzchni wokół czy pod 
oknem w trakcie pracy. Dzięki bateryjnemu zasilaniu żaden kabel nie ogranicza swobody 
ruchów. W wyposażeniu znajduje się ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.
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WV 50

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.633-100.0

 4039784207738
Szerokość ssawki mm 280
Zbiornik wody brudnej ml 100
Czas ładowania akumulatora min 120
Czas pracy ciągłej na akumulatorze min 20
Wydajność powierzchniowa na 1 
ładowanie

 40-60 m² = ok. 20 okien

Zasilanie akumulatorowe V 3,6
Napięcie V 100–240
Częstotliwość Hz 50–60

Wyposażenie standardowe
Ssawka, szeroka  280 mm
Litowo-jonowy akumulator  
Ładowarka  
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla WV 50
1.633-100.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Ładowarki

Ładowarka do myjki do okien WV 1 2.633-107.0 Ładowarka do ładowania myjki do okien WV. 
Listwy zbierające do ssawki

Listwa zbierająca - 290 mm (2 szt.) 2 2.633-005.0 Zamienne, gumowe listwy zbierające do odkurzaczy okien-
nych WV.


Listwa zbierająca - 170 mm (2 szt.) 3 2.633-104.0 
Ssawki

Ssawka 170 mm 4 2.633-002.0 Wąska ssawa z gumowymi listwami do odkurzaczy okiennych 
WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych 
luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.



Zestawy przedłużające

Lanca teleskopowa do myjki do 
okien WV

5 2.633-111.0 Teleskopowa lanca do myjki do okien WV do łatwego czysz-
czenia wysoko położonych okien. Lanca o długości 1,20 m 
może zostać wydłużona do 1,90 m.



6 2.633-124.0 
Zestaw do mycia wysokich okien 7 2.633-007.0 Teleskopowa przedłużka do myjki do okien WV w zestawie ze 

ssawką oraz z padem z mikrofibry. 

Butelka ze spryskiwaczem

Butelka ze spryskiwaczem 8 2.633-114.0 Butelka na roztwór środka czyszczącego do szyb ze spryski-
waczem i padem z mikrofibry. W zestawie koncentrat do 
mycia szkła – 20ml.



Sakwa biodrowa

Sakwa biodrowa do WV 9 2.633-006.0 Tekstylna sakwa biodrowa - umożliwa noszenie WV bądź 
spryskiwacza z padem. 

Pady z mikrofibry

Pad z mikrofibry 10 2.633-100.0 Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych 
zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni. 

Pad z mikrofibry do zestawu do 
mycia wysokich okien

11 2.633-109.0 Pad z mikrofibry do zestawu do mycia wysokich okien. Efekty-
wnie usuwa uporczywe zabrudzenia z szyb i innych gładkich 
powierzchni.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


