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www.cyclovac.net 

GS 95 

Moc ssąca 600 AirWat 

Przepływ powietrza 208,5 m3/h 

Podciśnienie 29,74 kPa 

Powierzchnia domu 280 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 13,8m 

Maks. Ilość punktów ssących 3 

Rodzaj silnika Thru Flow Domel 

Typ Filtracji Cyclofiltre™ 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 95 Jednostka Centralna GS95 2 061,47 zł 2 535,61 zł CV 

GS95

Jednostka Cyclo Vac GS95 to najmniejszy model, a zarazem
jeden z najcichszych na rynku, rozpoczynający bogatą ofertę
Cyclo Vac.

Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać 
rewelacyjne parametry ssące przy niewielkich wymiarach
urządzenia.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów 
poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Cechy te sprawiają, że model ten doskonale nadaje się do 
stosowania w apartamentach i małych domkach.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów 
oferuje aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części 
urządzenia bez limitu godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

GS 95 

Moc ssąca 600 AirWat 

Przepływ powietrza 208,5 m3/h 

Podciśnienie 29,74 kPa 

Powierzchnia domu 280 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 13,8 m 

Maks. Ilość punktów ssących 3 

Rodzaj silnika Thru Flow Domel 

Typ Filtracji Cyclofiltre™ 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 
89 88 94 JC GS95 + zestaw MODERN 7,5m 2 657,21 zł 3 268,37 zł CV 
89 88 95 JC GS95 + zestaw MODERN 9m 2 710,88 zł 3 334,38 zł CV 
89 88 96 JC GS95 + zestaw MODERN 10,5m 2 764,52 zł 3 400,36 zł CV 
89 88 97 JC GS95 + zestaw MODERN 12m 2 818,17 zł 3 466,35 zł CV 

GS95 + Zestaw Modern 

W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac GS95 oraz  komplet
wysokiej jakości  oryginalnych akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem
ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.
Jednostka Cyclo Vac GS95 to najmniejszy model, a zarazem jeden
z najcichszych na rynku, rozpoczynający bogatą ofertę Cyclo Vac.
Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne 
parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Cechy te sprawiają, że model ten doskonale nadaje się do 
stosowania w apartamentach i małych domkach.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac GS95
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 93 Jednostka Centralna H215 2 532,47 zł 3 114,94 zł CV 

H215 

Moc ssąca 650 AirWat 

Przepływ powietrza 217,8 m3/h 

Podciśnienie 33,83 kPa 

Powierzchnia domu 510 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 24,3m 

Maks. Ilość punktów ssących 6 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji  Filtracja Hybrydowa 

H215

Jednostka Cyclo Vac H215 to następca modelu 211 i jednocześnie
najpopularniejszy model dla domów jednorodzinnych.

Zastosowanie bardzo wydajnego silnika produkcji amerykańskiej firmy 
Ametek pozwala uzyskać niespotykaną dla tej klasy urządzenia moc 
ssącą wynoszącą aż 650 AirWatt i poziom hałasu poniżej 60 dB!

W odkurzaczu tym zastosowano Hybrydowy system filtracji z filtrem
stałym. Dzięki hybrydowemu systemu filtracji  można opcjonalnie 
stosować  bardzo wygodne w eksploatacji dodatkowe wymienne  worki
na zanieczyszczenia.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.

System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 
10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu
godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

H215 

Moc ssąca 650 AirWat 

Przepływ powietrza 217,8 m3/h 

Podciśnienie 33,83 kPa 

Powierzchnia domu 510 m2 

Maks. Ilość punktów ssących 6 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 24,3m 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 84 JC H215 + zestaw MODERN 7,5m 2 996,27 zł 3 685,41 zł CV 

89 88 85 JC H215 + zestaw MODERN 9m 3 028,62 zł 3 725,20 zł CV 

89 88 86 JC H215 + zestaw MODERN 10,5m 3 060,98 zł 3 765,01 zł CV 

89 88 87 JC H215 + zestaw MODERN 12m 3 093,35 zł 3 804,82 zł CV 

H215 + Zestaw Modern 

Jednostka Cyclo Vac H215 to następca modelu 211 i jednocześnie
najpopularniejszy model dla domów jednorodzinnych.
Zastosowanie bardzo wydajnego silnika produkcji amerykańskiej firmy 
Ametek pozwala uzyskać niespotykaną dla tej klasy urządzenia moc 
ssącą wynoszącą aż 650 AirWatt i poziom hałasu poniżej 60 dB!
W odkurzaczu tym zastosowano Hybrydowy system filtracji z filtrem
stałym. Dzięki hybrydowemu systemu filtracji  można opcjonalnie 
stosować  bardzo wygodne w eksploatacji dodatkowe wymienne
worki na zanieczyszczenia.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac H215
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

H615 

Moc ssąca 700 AirWat 

Przepływ powietrza 235 m3/h 

Podciśnienie 34,23 kPa 

Powierzchnia domu 695 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31m 

Maks. Ilość punktów ssących 8 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 91 Jednostka Centrala H615 3 050,20 zł 3 751,75 zł CV

H615 

Jednostka Cyclo Vac H615 to następca modelu 611. Model
dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie przekraczającą
8 punktów ssących.

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie 
znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż 700 
AirWatt mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej 59dB!
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii AntiVibraSound,
która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego
pracę.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

H615 

Moc ssąca 700 AirWat 

Przepływ powietrza 235 m3/h 

Podciśnienie 34,23 kPa 

Powierzchnia domu 695 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31m 

Maks. Ilość punktów ssących 8 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 74 JC H615 + zestaw MODERN 7,5m 3 427,70 zł 4 216,07 zł CV 

89 88 75 JC H615 + zestaw MODERN 9m 3 460,05 zł 4 255,86 zł CV 

89 88 76 JC H615 + zestaw MODERN 10,5m 3 492,41 zł 4 295,66 zł CV 

89 88 77 JC H615 + zestaw MODERN 12m 3 524,76 zł 4 335,45 zł CV 

H615 + Zestaw Modern 

Jednostka Cyclo Vac H615 to następca modelu 611. Model
dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie przekraczającą
8 punktów ssących.

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie 
znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż 700 
AirWatt mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej 59dB!
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii AntiVibraSound,
która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego
pracę.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac H615
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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H615 

Moc ssąca 700 AirWat 

Przepływ powietrza 235 m3/h 

Podciśnienie 34,23 kPa 

Powierzchnia domu 695 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31m 

Maks. Ilość punktów ssących 8 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 87 50 JC H615  Black Edition + zestaw Black Edition 7,5m 2 739,23 zł 3 369,25 zł CV 

89 87 49 JC H615  Black Edition + zestaw Black Edition 9m 2 764,23 zł 3 400,00 zł CV 

89 87 48 JC H615  Black Edition + zestaw Black Edition 10,5m 2 789,23 zł 3 430,75 zł CV 

89 87 47 JC H615  Black Edition + zestaw Black Edition 12m 2 814,23 zł 3 461,50 zł CV 

H615 Black Edition 

Jednostka Cyclo Vac H615 Black Edition to następca modelu 611.
Model dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie
przekraczającą 8 punktów ssących. 

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie 
znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż 700 
AirWatt mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej 59dB!
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii AntiVibraSound,
która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego
pracę.

Ponadto jednostka posiada system Dual Connect, który daje
możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej jak i prawej strony
urządzenia.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się 
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac H615 Black Edition
oraz komplet wysokiej jakości  oryginalnych akcesoriów Cyclo
Vac wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce. W
komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Jednostka centralna Cyclo Vac H615 Black Edition została objęta
opcjonalnym programem 25-letniej gwarancji na wszystkie części
bez limitu godzin przy zachowaniu 3-letniej gwarancji na obsługę
serwisową. Standardowa gwarancja to 10 lat gwarancji na części 
odkurzacza i 3 lata na koszty prac serwisowych oraz 5 lat na akcesoria
z zestawu sprzątającego.

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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HX615 

Moc ssąca 700 AirWat 

Przepływ powietrza 235 m3/h 

Podciśnienie 34,23 kPa 

Powierzchnia domu 695 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31m 

Maks. Ilość punktów ssących 8 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 85 Jednostka Centralna HX615 3 977,77 zł 4 892,66 zł CV

HX615 

Jednostka Cyclo Vac HX615 to najmniejszy model z unikalną technologią
DataSync. Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na pełny
monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania
poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia 
energii o 20%.
Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,
który  płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność.
Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez 
pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on 
automatycznie. Cztery diody LED na rękojeści węża DataSync zaczną
migać sygnalizując automatyczne wyłączenie. Wystarczy załączyć
ponownie odkurzacz przy pomocy wyłącznika znajdującego się na
rękojeści węża.
Wysokiej klasy silnik Ametek pozwala uzyskać aż 700 AirWatt mocy
ssącej, przy głośności urządzenia poniżej 60dB! Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu technologii AntiVibraSound, która ogranicza wibracje
silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się 
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż 
15 lat gwarancji lub 750h pracy. W komplecie z odkurzaczem znajduje
się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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HX615 

Moc ssąca 700 AirWat 

Przepływ powietrza 235 m3/h 

Podciśnienie 34,23 kPa 

Powierzchnia domu 695 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 31m 

Maks. Ilość punktów ssących 8 

Rodzaj silnika Thru-Flow Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 41 JC HX615 + zestaw DATASYNC 7,5m 4 398,41 zł 5 410,04 zł CV 

89 88 42 JC HX615 + zestaw DATASYNC 9m 4 463,11 zł 5 489,63 zł CV 

89 88 43 JC HX615 + zestaw DATASYNC 10,5m 4 527,84 zł 5 569,24 zł CV 

89 88 44 JC HX615 + zestaw DATASYNC 12m 4 592,55 zł 5 648,84 zł CV 

HX615 
+ zestaw DataSync

Jednostka Cyclo Vac HX615 to najmniejszy model z unikalną technologią
DataSync. Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na pełny
monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania
poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia 
energii o 20%. Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł
Soft Start,  który  płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego
żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony
przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on 
automatycznie. Cztery diody LED na rękojeści węża DataSync zaczną
migać sygnalizując automatyczne wyłączenie.
Zastosowany silnik Ametek pozwala uzyskać aż 700 AirWatt mocy ssącej,
przy głośności urządzenia poniżej 60dB! Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu technologii AntiVibraSound, która ogranicza wibracje
silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę. System mocowania
EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki 
centralnej. Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się 
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż
15 lat gwarancji lub 750h pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria 
Cyclo Vac. W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej. 

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HX615
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac
 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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H715 

Moc ssąca 655 AirWat 

Przepływ powietrza 196 m3/h 

Podciśnienie 39,21 kPa 

Powierzchnia domu 1395 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 42,6m 

Maks. Ilość punktów ssących 16 

Rodzaj silnika By-pass E.M. 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 89 Jednostka Centralna H715 3 481,63 zł 4 282,40 zł CV 

H715 

Jednostka Cyclo Vac H715  to następca poprzedniego
modelu 711. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej
firmy Electro-Motors skutkuje imponującym podciśnieniem
wynoszącym ponad 39 kPa, co pozwala na uzyskanie
niespotykanej skuteczności sprzątania!

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego 
ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu
zainstalowania odkurzacza.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów 
poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego 
się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów 
workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów 
oferuje aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części 
urządzenia bez limitu godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 64 JC H715 + zestaw MODERN 7,5m 3 945,40 zł 4 852,84 zł CV 

89 88 65 JC H715 + zestaw MODERN 9m 3 977,77 zł 4 892,66 zł CV 

89 88 66 JC H715 + zestaw MODERN 10,5m 4 010,11 zł 4 932,44 zł CV 

89 88 67 JC H715 + zestaw MODERN 12m 4 042,47 zł 4 972,24 zł CV 

H715 

Moc ssąca 655 AirWat 

Przepływ powietrza 196 m3/h 

Podciśnienie 39,21 kPa 

Powierzchnia domu 1395 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 42,6m 

Maks. Ilość punktów ssących 16 

Rodzaj silnika By-pass E.M. 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

H715 + Zestaw Modern 

Jednostka Cyclo Vac H715  to następca poprzedniego modelu 711.
Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy Electro-
Motors skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad 39 
kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze 
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się 
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac H715
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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H715 

Moc ssąca 655 AirWat 

Przepływ powietrza 196 m3/h 

Podciśnienie 39,21 kPa 

Powierzchnia domu 1395 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 42,6m 

Maks. Ilość punktów ssących 16 

Rodzaj silnika By-pass E.M. 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 87 91 JC H715  Black Edition + zestaw Black Edition 7,5m 2 975,00 zł 3 659,25 zł CV 

89 87 92 JC H715  Black Edition + zestaw Black Edition 9m 3 000,00 zł 3 690,00 zł CV 

89 87 93 JC H715  Black Edition + zestaw Black Edition 10,5m 3 025,00 zł 3 720,75 zł CV 

89 87 94 JC H715  Black Edition + zestaw Black Edition 12m 3 050,00 zł 3 751,50 zł CV 

H715 Black Edition 

Jednostka Cyclo Vac H715 to następca poprzedniego
modelu 711. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej
firmy Electro-Motors skutkuje imponującym podciśnieniem
wynoszącym ponad 39 kPa, co pozwala na uzyskanie
niespotykanej skuteczności sprzątania!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego 
ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu
zainstalowania odkurzacza.
Ponadto jednostka posiada system Dual Connect, który daje
możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej jak i prawej
strony urządzenia. 
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów 
poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego 
się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów 
workowych.
W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac H715 Black 
Edition oraz komplet wysokiej jakości  oryginalnych
akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem ssącym posiadającym
włącznik w rączce. W komplecie z odkurzaczem znajduje się 
tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Jednostka centralna Cyclo Vac H715 Black Edition została objęta
opcjonalnym programem 25-letniej gwarancji na wszystkie
części bez limitu godzin przy zachowaniu 3-letniej gwarancji na
obsługę serwisową. Standardowa gwarancja to 10 lat gwarancji na 
części odkurzacza i 3 lata na koszty prac serwisowych oraz 5 lat
na akcesoria z zestawu sprzątającego.
 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

Z wyboru jednostki Cyclo Vac HX715 będą zadowoleni nawet najbardziej
wymagający użytkownicy. Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na
pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły 
ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie 
zużycia energii o 20%. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej
firmy Electro-Motors skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym
ponad 39 kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności
sprzątania!

Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,  który 
płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli
zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, 
to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza,
który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie
eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki 
centralnej. System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować 
o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo
będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż 15 
lat gwarancji lub 750h pracy. W komplecie z odkurzaczem znajduje się
tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

HX715 

Moc ssąca 655 AirWat 

Przepływ powietrza 196 m3/h 

Podciśnienie 39,21 kPa 

Powierzchnia domu 1395 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 42,6m 

Maks. Ilość punktów ssących 16 

Rodzaj silnika By-pass E.M. 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 83 Jednostka Centralna HX715 4 193,49 zł 5 157,99 zł CV

HX715 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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Z wyboru jednostki Cyclo Vac HX715 będą zadowoleni nawet najbardziej
wymagający użytkownicy. Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na
pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły 
ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie 

zużycia energii o 20%. Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny
moduł Soft Start,  który  płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając 
jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on
włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy
się on automatycznie.
Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy Electro-Motors
skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad 39 kPa, co pozwala
na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza,
który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie
eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki 
centralnej. System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej. Rozwiązania technologii Hybrydowej
pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko 
z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych
filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż 15 
lat gwarancji lub 750h pracy. W komplecie z odkurzaczem znajduje się
tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej..

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HX715
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 31 JC HX715 + zestaw DATASYNC 7,5m 4 592,55 zł 5 648,84 zł CV 

89 88 32 JC HX715 + zestaw DATASYNC 9m 4 657,27 zł 5 728,44 zł CV 

89 88 33 JC HX715 + zestaw DATASYNC 10,5m 4 721,97 zł 5 808,02 zł CV 

89 88 34 JC HX715 + zestaw DATASYNC 12m 4 786,69 zł 5 887,63 zł CV 

HX715 

Moc ssąca 655 AirWat 

Przepływ powietrza 196 m3/h 

Podciśnienie 39,21 kPa 

Powierzchnia domu 1395 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 42,6m 

Maks. Ilość punktów ssących 16 

Rodzaj silnika By-pass E.M. 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

HX715 
+ zestaw DataSync

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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H2015 

Moc ssąca 695 AirWat 

Przepływ powietrza 198,9 m3/h 

Podciśnienie 42,35 kPa 

Powierzchnia domu 1745 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 49 m 

Maks. Ilość punktów ssących 20 

Rodzaj silnika 2x Bypass Electro-Motors 

Tryb Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 87 Jednostka Centralna H2015 4 020,89 zł 4 945,69 zł CV 

H2015

Jednostka Cyclo Vac H2015 to następca poprzedniego modelu 2011.
Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch 
szeregowych turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie 
wynoszące ponad 42 kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej
skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla 
instalacji chowanego węża w ścianie RetraFlex.

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze 
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 
10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu

godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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H2015 

Moc ssąca 695 AirWat 

Przepływ powietrza 198,9 m3/h 

Podciśnienie 42,35 kPa 

Powierzchnia domu 1745 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 49 m 

Maks. Ilość punktów ssących 20 

Rodzaj silnika 2x Bypass Electro-Motors 

Typ filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 54 JC H2015 + zestaw MODERN 7,5m 4 668,05 zł 5 741,70 zł CV 

89 88 55 JC H2015 + zestaw MODERN 9m 4 700,41 zł 5 781,50 zł CV 

89 88 56 JC H2015 + zestaw MODERN 10,5m 4 732,76 zł 5 821,29 zł CV 

89 88 57 JC H2015 + zestaw MODERN 12m 4 765,12 zł 5 861,10 zł CV 

H2015 
+ zestaw Modern

Jednostka Cyclo Vac H2015 to następca poprzedniego modelu 2011.
Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch 
szeregowych turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie 
wynoszące ponad 42 kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej
skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla 
instalacji chowanego węża w ścianie RetraFlex.
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze 
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 
10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu
godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria!

  Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac H2015
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac
 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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HX2015 

Moc ssąca 695 AirWat 

Przepływ powietrza 198,9 m3/h 

Podciśnienie 42,35 kPa 

Powierzchnia domu 1745 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 49 m 

Maks. Ilość punktów ssących 20 

Rodzaj silnika 2x Bypass Electro-Motors 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 81 Jednostka Centralna HX2015 4 732,76 zł 5 821,29 zł CV 

Jednostka Cyclo Vac HX2015 to następca poprzedniego modelu 2011.
Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na pełny monitoring stanu
filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez
zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia 
energii o 20%.
Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,
który  płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego 
żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on
włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy 
wyłączy się on automatycznie.
Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch szeregowych 
turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad
42 kPa, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności 
sprzątania! Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym
wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie RetraFlex.
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze 
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi 
zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się 
filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 
15 lat gwarancji lub 750h pracy na wszystkie części urządzenia!
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw
przyłączeniowy do instalacji ssącej.

HX2015 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 21 JC HX2015 + zestaw DATASYNC 7,5m 5 423,04 zł 6 670,34 zł CV 

89 88 22 JC HX2015 + zestaw DATASYNC 9m 5 487,76 zł 6 749,94 zł CV 

89 88 23 JC HX2015 + zestaw DATASYNC 10,5m 5 552,46 zł 6 829,53 zł CV 

89 88 24 JC HX2015 + zestaw DATASYNC 12m 5 617,19 zł 6 909,14 zł CV 

HX2015 

Moc ssąca 695 AirWat 

Przepływ powietrza 198,9 m3/h 

Podciśnienie 42,35 kPa 

Powierzchnia domu 1745 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 49 m 

Maks. Ilość punktów ssących 20 

Rodzaj silnika 2x Bypass Electro-Motors 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Jednostka Cyclo Vac HX2015 to następca poprzedniego modelu 2011.
Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów 
na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów 

silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia energii o 20%. Każdy
model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,  który  płynnie
uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy
wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie 
jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.
Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch szeregowych turbin 
pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad 42 kPa, co
pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji
chowanego węża w ścianie RetraFlex. Model ten wyposażony jest
w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć
osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek
w otoczeniu zainstalowania odkurzacza. Technologia AntiVibraSound
ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań 
i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania EasyFit
pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować 
o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo
będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż
15-to letnią gwarancję lub 750h pracy na wszystkie części urządzenia oraz
3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do
instalacji ssącej.

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HX2015
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

HX2015 
+ zestaw DataSync

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 79 Jednostka Centralna HX7515 5 801,55 zł 7 135,91 zł CV 

HX7515/Szeregowo HX7515/Równolegle 

Moc ssąca 1254 AirWat 1254 AirWat 

Przepływ powietrza 246,5 m3/h 421,6 m3/h 

Podciśnienie 57,29 kPa 34,13 kPa 

Powierzchnia domu 3900 m2 1950 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 103,7 m 66,4  m 

Maks. Ilość punktów ssących 45 23 

Rodzaj silnika 
2x Tangential Bypass 

Electro-Motors 
2x Tangential Bypass 

Electro-Motors 
Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Cyclo Vac HX 7515 to jedyna w swoim rodzaju jednostka centralna typu
Split. Jej wyjątkowość polega na możliwości podłączenia drugiego modułu 
silnika z turbiną na dwa sposoby w zależności od potrzeb i oczekiwań! Jeśli
potrzebujesz jednostki centralnej idealnej do systemu Retraflex lub jeśli
masz rozbudowany system gniazd ssących i chcesz sprzątać w 2 osoby
w jednym czasie to Cyclo Vac HX 7515 jest stworzona dla Ciebie!
Wystarczy podpiąć drugi moduł do odpowiedniego króćca, a parametry
ssące jednostki dostosują się do Twoich potrzeb. 
Dodatkowo odkurzacz wyposażony jest w unikalną na skalę światową 
technologię DataSync. Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na
pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły 
ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie 
zużycia energii o 20%.
Każdy  model  HX  jest  wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,
który  płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego 
żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on
włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy 
wyłączy się on automatycznie.
Zastosowane silniki mają wysokie parametry ssące, a także system
wolnego startu i zabezpieczenie przed przegrzaniem, co znacznie zwiększa
ich żywotność!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, 
który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie
eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować 
o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy
dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 15-

to letnią gwarancję lub 750h pracy na wszystkie części urządzenia!

HX7515 

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

HX7515/Szeregowo HX7515/Równolegle 

Moc ssąca 1254 AirWat 1254 AirWat 

Przepływ powietrza 246,5 m3/h 421,6 m3/h 

Podciśnienie 57,29 kPa 34,13 kPa 

Powierzchnia domu 3900 m2 1950 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 103,7 m 66,4 m 

Maks. Ilość punktów ssących 45 23 

Rodzaj silnika 
2x Tangential Bypass 

Electro-Motors 
2x Tangential Bypass 

Electro-Motors 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 88 11 JC HX7515 + zestaw DATASYNC 7,5m 6 830,42 zł 8 401,42 zł CV 

89 88 12 JC HX7515 + zestaw DATASYNC 9m 6 893,99 zł 8 479,61 zł CV 

89 88 13 JC HX7515 + zestaw DATASYNC 10,5m 6 957,55 zł 8 557,79 zł CV 

89 88 14 JC HX7515 + zestaw DATASYNC 12m 7 021,10 zł 8 635,95 zł CV 

Cyclo Vac HX 7515 to jedyna w swoim rodzaju jednostka centralna typu Split. Jej
wyjątkowość polega na możliwości podłączenia drugiego modułu silnika z turbiną na 
dwa sposoby w zależności od potrzeb i oczekiwań! Jeśli potrzebujesz jednostki
centralnej idealnej do systemu Retraflex lub jeśli masz rozbudowany system gniazd
ssących i chcesz sprzątać w 2 osoby w jednym czasie to Cyclo Vac HX 7515 jest
stworzona dla Ciebie! Wystarczy podpiąć drugi moduł do odpowiedniego króćca, 
a parametry ssące jednostki dostosują się do Twoich potrzeb. Dodatkowo odkurzacz
wyposażony jest w unikalną na skalę światową technologię DataSync.
Rozwiązania technologii DataSync pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na 
wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co 

przekłada się na ograniczenie zużycia energii o 20%. Każdy  model  HX  jest
wyposażony  w  specjalny  moduł Soft Start,  który  płynnie uruchamia silnik
odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz
lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej
pracy wyłączy się on automatycznie.
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który 
pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji
szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza. Technologia AntiVibraSound
ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i 
hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania EasyFit
pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej. Rozwiązania 
technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie 
korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał 
wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż 15-to letnią 
gwarancję lub 750h pracy na wszystkie części urządzenia oraz 3 lata na
oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

  Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HX7515
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

HX7515 

+ zestaw DataSync

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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HD 800C

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 30 Jednostka Centralna HD 800C 3 188,55 zł 3 921,92 zł CV 

HD800C 

Moc ssąca 500 AirWat 

Przepływ powietrza 205 m3/h 

Podciśnienie  31,75 kPa 

Powierzchnia domu 460 m2 

Najdalej oddalony punkt od jednostki 19,5m 

Maks. Ilość punktów ssących 9 

Rodzaj silnika By-pass Ametek 

Ilość stopni turbiny 2 

Jednostka Cyclo Vac HD 800C to najnowszy model
wykorzystujący pełną filtrację cykloniczną. Model 
dedykowany jest do średnich i dużych domów z instalacją 
nie przekraczającą 9 punktów ssących. W modelu HD
800C został zastosowany mocny silnik Ametek, 
pozwalający uzyskać 500 AirWatt mocy ssącej, przy
głośności urządzenia poniżej 60dB!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego 
silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu 
węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek
w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i 
hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz
bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Cyclo Vac HD 800C działa w oparciu o technologię pełnej
filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala 
użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją 
worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich 
produktów oferuje aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie
części urządzenia bez limitu godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac HD 800C oraz  komplet
wysokiej jakości  oryginalnych akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem
ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.
Jednostka Cyclo Vac HD 800C to najnowszy model wykorzystujący
pełną filtrację cykloniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych 
domów z instalacją nie przekraczającą 9 punktów ssących. W modelu
HD 800C został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający 
uzyskać 500 AirWatt mocy ssącej, przy głośności urządzenia 
poniżej 60dB!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze 
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Cyclo Vac HD 800C działa w oparciu o technologię pełnej filtracji
cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi 
wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia
oraz filtrów.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata gwarancji na wszystkie akcesoria.

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HD 800C
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac
 HD800C 

Moc ssąca 500 AirWat 

Przepływ powietrza 205 m3/h 

Podciśnienie  31,75 kPa 

Powierzchnia domu 460 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 19,5m 

Maks. Ilość punktów ssących 9 

Rodzaj silnika By-pass Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Cykloniczna 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 86 91 JC HD 800C + zestaw MODERN 7,5m 3 623,46 zł 4 456,86 zł CV 

89 86 92 JC HD 800C + zestaw MODERN 9m 3 636,15 zł 4 472,46 zł CV 

89 86 93 JC HD 800C + zestaw MODERN 10,5m 3 676,52 zł 4 522,12 zł CV 

89 86 94 JC HD 800C + zestaw MODERN 12m 3 716,90 zł 4 571,79 zł CV 

HD 800C 
+ zestaw Modern

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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HD 801C

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 28 Jednostka Centralna HD 801C 3 698,44 zł 4 549,08 zł CV 

HD801C 

Moc ssąca 630 AirWat 

Przepływ powietrza 212 m3/h 

Podciśnienie  35,56 kPa 

Powierzchnia domu 740 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31,5m 

Maks. Ilość punktów ssących 14 

Rodzaj silnika By-pass Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Cykloniczna 

Jednostka Cyclo Vac HD 801C to najnowszy model
wykorzystujący pełną filtrację cykloniczną. Model dedykowany 
jest do średnich i dużych domów z instalacją nie przekraczającą 
14 punktów ssących. 
W modelu HD 801C został zastosowany mocny silnik Ametek,
pozwalający uzyskać 630 AirWatt mocy ssącej, przy głośności
urządzenia poniżej 60dB!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu 
węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek
w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do
minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów 
poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Cyclo Vac HD 801C działa w oparciu o technologię pełnej
filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala 
użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją 
worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów 
oferuje aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części 
urządzenia bez limitu godzin pracy!

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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W skład zestawu wchodzi odkurzacz Cyclo Vac HD 801C oraz  komplet
wysokiej jakości  oryginalnych akcesoriów Cyclo Vac wraz z wężem
ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.
Jednostka Cyclo Vac HD 801C to najnowszy model wykorzystujący
pełną filtrację cykloniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych 
domów z instalacją nie przekraczającą 14 punktów ssących. W modelu
HD 801C został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający 
uzyskać 630 AirWatt mocy ssącej, przy głośności urządzenia 
poniżej 60dB!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik 
powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze
zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania
odkurzacza.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Cyclo Vac HD 801C działa w oparciu o technologię pełnej filtracji
cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi 
wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia
oraz filtrów.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje 
aż 10-cio letnią gwarancję na wszystkie części urządzenia bez limitu 
godzin pracy oraz 3 lata gwarancji na wszystkie akcesoria.

Skład zestawu: 

- Odkurzacz Cyclo Vac HD 801C
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką

- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac
 

HD801C 

Moc ssąca 630 AirWat 

Przepływ powietrza 212 m3/h 

Podciśnienie  35,56 kPa 

Powierzchnia domu 740 m2 

Najdalej  oddalony punkt od jednostki 31,5m 

Maks. Ilość punktów ssących 14 

Rodzaj silnika By-pass Ametek 

Typ Filtracji Filtracja Cykloniczna 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 86 81 JC HD 801C + zestaw MODERN 7,5m 4 119,51 zł 5 067,00 zł CV 

89 86 82 JC HD 801C + zestaw MODERN 9m 4 133,35 zł 5 084,02 zł CV 

89 86 83 JC HD 801C + zestaw MODERN 10,5m 4 173,72 zł 5 133,68 zł CV 

89 86 84 JC HD 801C + zestaw MODERN 12m 4 214,10 zł 5 183,34 zł CV 

HD 801C 
+ zestaw Modern

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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DV60 

Moc ssąca 690 AirWat 

Przepływ powietrza 215,77 m3/h 

Podciśnienie 32,38 kPa 

Głośność 64 dB 

Pojemność zbiornika 20l 

Maks. Ilość punktów ssących 6 

Rodzaj silnika Thru Flow 

Typ Filtracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 99 16 Jednostka Centralna DV60 1 525,00 zł 1 875,75 zł DV 

Deco Vac DV60

Jednostka Deco Vac DV60 to model wyprodukowany przez
kanadyjskiego producenta Trovac.
Model DV60 doskonale nadaje się do stosowania w apartamentach
i małych domkach.

Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne 

parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia. Hybrydowa
technologia filtracji pozwala na użytkowanie jednostki z lub bez worka
na zanieczyszczenia. Pojemność worka na zanieczyszczenia wynosi

20l.

Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.

System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.

Warto tu także zaznaczyć unikalne na rynku polskim warunki 
gwarancji 5+5 , wynoszącej 5 lat na wszystkie części bez limitu
godzin pracy a po upływie pełnej gwarancji jednostka objęta jest 5-cio
letnią gwarancją 50% ceny na wszystkie części.

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.



www.cyclovac.net 

W skład zestawu wchodzi odkurzacz Deco Vac DV60 oraz  komplet
wysokiej jakości akcesoriów wraz z wężem ssącym posiadającym
włącznik w rączce - dla Twojej wygody. Jednostka Deco Vac DV60 to
model wyprodukowany przez kanadyjskiego producenta Trovac.
Model DV60 doskonale nadaje się do stosowania w apartamentach
i małych domkach.
Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne 

parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia. Hybrydowa
technologia filtracji pozwala na użytkowanie jednostki z lub bez worka
na zanieczyszczenia. Pojemność worka na zanieczyszczenia wynosi

20l.
Technologia AntiVibraSound ogranicza wibracje silnika do minimum,
zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę 
jednostki centralnej.
System mocowania EasyFit pozwala na łatwe oraz bezpieczne
zamontowanie jednostki centralnej.
Warto tu także zaznaczyć unikalne na rynku polskim warunki 
gwarancji 5+5 wynoszącej 5 lat na wszystkie części bez limitu godzin
pracy a po upływie pełnej gwarancji jednostka objęta jest 5-cio letnią
gwarancją 50% ceny na wszystkie części.

Skład zestawu:

- Odkurzacz Deco Vac DV60
- Wąż ssący ERGO z włącznikiem w rączce

- Szczotka dwufunkcyjna Deluxe z rolką

- Szczotka Deluxe z włosiem do tapicerki

- Szczotka Deluxe z włosiem do kurzu

- Szczotka Deluxe Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa z klipsem
- Torba na akcesoria
- Wieszak na wąż ssący

DV60 

Moc ssąca 690 AirWat 

Przepływ powietrza 215,77 m3/h 

Podciśnienie 32,38 kPa 

Głośność 64 dB 

Pojemność zbiornika 20l 

Maks. Ilość punktów ssących 6 

Rodzaj silnika Thru Flow 

Typ Fliltracji Filtracja Hybrydowa 

Nr Kat.: Opis: Cena netto: Cena brutto: Grupa: 

89 86 41 Jednostka Centralna DV60 + zestaw MAGNUM 7,5m 1 600,00 zł 1 968,00 zł DV 

89 86 42 Jednostka Centralna DV60 + zestaw MAGNUM 9m 1 625,00 zł 1 998,75 zł DV 

89 86 43 Jednostka Centralna DV60 + zestaw MAGNUM 10,5m 1 650,00 zł 2 029,50 zł DV 

89 86 44 Jednostka Centralna DV60 + zestaw MAGNUM 12m 1 675,00 zł 2 060,25 zł DV 

Deco Vac DV60 
+ zestaw Magnum

*UWAGA! W zależności od stanów magazynowych kolor zestawu może być szary lub czarny

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.
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