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Sivu 01

SkyVac laitteistot – SkyVac sisätiloihin
SkyVac TOIMISTO -teleskooppivarrella
SkyVac TOIMISTO -paketti sisältää tehokkaan imurin
3800 l/m ilmavirtauksella, teleskooppiputken, 5
perussuutinta sekä 2 erikoissuutinta. Tämä on loistava
valinta päivittäiseen työskentelyyn. Teleskoopin pituus
kiinni ollessa 1,5 m. Teleskooppi tuo uutta joustavuutta
ylärakenteiden imurointiin. Tarvitset sitten 10 cm tai
4 metriä. Pituus löytyy teleskoopin sisältä. Valittavana
kaksi eri kokonaispituutta.

Imuri sekä teleskooppivarsi 4,2 m
Imuri sekä teleskooppivarsi 7,0 m

SkyVac SISÄ –teleskooppivarrella
SkyVac SISÄ -paketti sisältää tehokkaan
kaksoismottori-imurin 7166 l/m ilmavirtauksella,
teleskooppivarren valitulla pituudella, 5
perussuutinta sekä 2 erikoissuutinta. Laitteistoa on
helppo liikutella kätevän työntöaisan avulla.
Teknisiä tietoja:
• teho max 2600 W (2 moottoria)
• Ilmavirtaus 7166 l / min
• Imurin paino 36 kg, säiliön tilavuus 78 l
Imuri sekä teleskooppivarsi 4,2m
Imuri sekä teleskooppivarsi 7,0m

SkyVac SISÄ –standard putkilla
SkyVac SISÄ -paketti sisältää tehokkaan kaksoismottoriimurin 7166 l/m ilmavirtauksella, valitun määrän
Standard -putkia, 5 perussuutinta sekä 2 erikoissuutinta.
Laitteistoa on helppo liikutella kätevän työntöaisan
avulla.
Putken pituus 1,5 m.
Teknisiä tietoja:
• teho max 2600 W (2 moottoria)
• Ilmavirtaus 7166 l / min
• Imurin paino 36 kg, säiliön tilavuus 78 l
Imuri sekä 4 Standard-putkea / 6m
Imuri sekä 6 Standard –putkea / 9m
Imuri sekä 8 Standard –putkea / 12m
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Sivu 02

SkyVac laitteistot – SkyVac vesikouruille

SkyVac ULKO - vesikouruille
Kolmoismoottorilla varustetussa SkyVac ULKO laitteistossa on 10 000 l /min ilmavirtaus ja 5 kg
nostovoima. Paketti sisältää valitsemasi määrän Eliteputkia (yksi vapautusputki), 6 suutinta, levennetty 135°
kulma, metallivahvisteinen letku 50 mm, siivilä,
vedenpoistoletku sekä varustelaukku.
Imuri sekä 4 Elite-putkea / 6m
Imuri sekä 6 Elite –putkea / 9m
Imuri sekä 8 Elite –putkea / 12m

SkyVac INTERCEPTOR -vesikouruille
Skyvac Interceptor on vesikourujen puhdistukseen
tarkoitettu laitteisto. Voimanlähteenä toimii Hondan
5,5 hv polttomoottori. Ilmavirtaus on 8000 l/min ja
säiliössä 90 litran tilavuus. Paketti sisältää valitsemasi
määrän Elite –putkia (yksi vapautusputki), 6 suutinta,
levennetty 135° kulma, metallivahvisteinen letku sekä
varustelaukku.
Teknisiä tietoja:
• kipattava säiliö
• kääntyvät ja lukittavat pyörät
• imuaukon sijainti säiliön sivussa aikaansaa
tukkeutumista ehkäisevän pyörteen
• tyhjennysletku vedelle
• vetokäynnistys tai avainkäynnistys
• sähkötön
• puhallustoiminto

Vetokäynnistyksellä

Avainkäynnistyksellä

Lisävarusteet

Honda + 4 Elite –putkea / 6m

Honda + 4 Elite –putkea / 6m

Siivilä säiliöön sis. Interceptoriin

Honda + 6 Elite-putkea / 9m

Honda + 46Elite –putkea / 9m

SkyVac tallentava kamerajärjestelmä
s. 8 - 10

Honda + 8 Elite-putkea / 12m

Honda + 8 Elite –putkea / 12m

Teleskooppirampit
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SkyVac laitteistot – SkyVac vesikouruille
SkyVac® KOTI – hiilikuituputkilla
Säiliössä on vahvistettu letkun sivusyöttö, joka
muodostaa tukkeutumista
ehkäisevän pyörteen. Kompakti ja
kevyt, mutta tehokas monipuolinen märän ja kuivan lian
imuri. Kotitalouksille sopiva, verkkovirralla toimiva laite.
Paketti sisältää valitsemasi määrän hiilikuituputkia,
5 suutinta, kaksi silikonikulmaa,
metallivahvisteinen letku 50 mm, lattiasarja
sekä varustelaukku.
4 putkea / 6m
6 putkea / 9m
7 putkea /10,5m

SkyVac® PIHA
Säiliössä on vahvistettu letkun sivusyöttö,
joka muodostaa tukkeutumista ehkäisevän pyörteen.
Imurissa on kolme tehokasta moottoria, jotka takaavat
suuren imutehon ja 3,5 kg nostovoiman.
SkyVac PIHA- märän ja kuivan tilan imuri on loistava
valinta sekä koti että työkäyttöön.
Paketti sisältää valitsemasi määrän Elite- putkia, joista
yksi on ilmavirranvapautusputki. 6 suutinta,
yhdenkulman, metallivahvisteisen letkun 50 mm sekä varu
stelaukun.
4 Elite putkea / 6m
6 Elite putkea / 9m
8 Elite putkea /12m

SkyVac® Sonic – lukittavilla putkilla
Tässä kahdella moottorilla toimivassa äärimmäisen
tehokkaassa, mutta kompaktissa imurissa on kaksi
moottoria (2800W) sekä tehokas puhallintoiminto.
Paketti sisältää valitsemasi määrän hybridiputkia, joista
yksi on ilmavirranvapautusputki. 6 suutinta, levennetty
135° kulma,metallivahvisteinen letku 50 mm,
lattiasarja sekä varustelaukku.

4 putkea / 6m
6 putkea / 9m
7 putkea /10,5m
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SkyVac varusteet – Kamerat ja tarkastusvarret
SkyVac -ei tallentava kamerajärjestelmä
Reaaliaikainen kamera vesikourujen ja korkeiden tilojen
tarkastukseen.
Paranneltu kamerajärjestelmä uudella tyylikkäällä
muotoilulla, isommalla 4.3" korkealaatuisella näytöllä ja
parannelluilla toiminnoilla.
Paketti sisältää:
Monitori 4.3” LCD näytöllä
Kamera neljällä kiinteällä LED valolla
Autoadapteri x 1
Sähköadapteri x 1
USB latausjohdot x 2
Kantolaukku
Kameran varusteet (1 x kiinnike
teleskooppiputken varteen/ 1 x putkiston kaulaan
kiinnitettävä kiinnike
Näyttökiinnike (monitorin kiinnike putkeen)

SkyVac -tallentava kamerajärjestelmä
Tallentava kamera vesikourujen ja korkeiden
tilojen tarkastukseen.
Paranneltu kamerajärjestelmä uudella tyylikkäällä muotoilulla,
isommalla 4.3" korkealaatuisella näytöllä ja
parannelluilla toiminnoilla.
Paketti sisältää:
Monitori 4.3” LCD näytöllä
Kamera neljällä kiinteällä LED valolla
Autoadapteri x 1
Sähköadapteri x 1
USB latausjohdot x 2
Kantolaukku
Kameran varusteet (1 x kiinnike teleskooppiputken varteen / 1 x
putkiston kaulaan kiinnitettävä kiinnike
Näyttökiinnike (monitorin kiinnike putkeen)

SkyPole™ tarkastusvarsi
Tämä kevyt hiilikuituinen tarkastusvarsi on markkinoiden
kestävin! Sillä päästään jopa 14,5 m korkeuteen
tarkastamaan mm. kattojen ja vesikourujen kuntoa
Tuote on suunniteltu ammattikäyttöön ja siinä on kameralle
valmis liitin sekä kiinnike näytölle
(kamera- ja liitin myydään erikseen).

7m
10,5m
13m
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SkyVac varusteet – Kamerat ja tarkastusvarret

SkyCam SD kortinlukija älypuhelimeen
SD kortinlukijan avulla kuvien ja videoiden jakaminen on
helppoa. Muistikortti ei sisälly pakkaukseen.

Kameran jalusta tarkastusvarrelle
Kameran jalusta SkyVac teleskooppiseen
tarkastusvarteen. Kestävä kierrepidike ja ruostumaton
teräskiinnitin, pitävät kameran tukevasti paikoillaan.

www.skyvac.fi
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Korkeiden tilojen tarkastus–

Tarkastuskamera

Tarkastuskamera
5”HD näyttö, keskitetty ja salattu signaali, jonka
toimintasäde on 100m. Tarkastuskamera mahdollistaa
pääsyn turvallisesti maasta käsin tarkastamaan
korkealla ja hankalissa paikoissa olevia
kohteita. Laitteistolla voi ottaa kuvia- sekä videoita.
Kortinlukijaa käyttämällä saat kuvat ja
videot myös puhelimeen tai tietokoneen näytölle.
Laite on suunniteltu sekä sisä että -ulkokäyttöön.
(Kortinlukija myydään erikseen)
Sisältää:
• Monitori 5”HD LCD TFT näytöllä
• Kamera
• 2 x kiinteät LED valot, toimintasäde 2m
• Autolaturi/ verkkovirtalaturi / 2 x USB
laturikaapelit
• Suojaava kotelo kameralle
• Teleskooppikahva
• Aurinkosuoja näytölle

Tarkastusvarsi

10m Teleskooppinen tarkastusvarsi

Rakennettu kestävästä ja jämäkästä, mutta kuitenkin
kevyestä hiilikuidusta. Tarkastusvarsi on saatavilla
kahdella eri pituudella 10m tai 15m.

15m Teleskooppinen tarkastusvarsi
10m Teleskooppinen tarkastusvarsi kameralla
15m Teleskooppinen tarkastusvarsi kameralla

Sisältää:
Tarkastusvarsi
Kantolaukku
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Sisätiloihin:
Perussuulakkeet
Paketti sisältää 5 kpl perussuuttimia sisätilojen
imurointiin.
Paketin sisältö:
•
•
•
•
•

rakosuutin irroitettavalla harjalla
kapeneva suutin
kääntyvä harja
pieni pyöreä harja
yleisharja

Perussuulakkeet hiilikuitukulmilla
Paketti sisältää 5 kpl erilaisia perussuuttimia sekä
kaksi hiilikuitukulmaa.
Paketin sisältö:
•
•
•
•
•
•

2 hiilikuitukulmaa
rakosuutin irroitettavalla harjalla
kapeneva suutin
kääntyvä harja
pieni pyöreä harja
yleisharja

Lattiasarja
Tavalliseen imurointiin tarkoitettu lattiasarja niin
kuivalle kuin märälle lialle.
Paketin sisältö:
•
•
•
•
•
•

www.skyvac.fi
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suulakeliitin
2 alumiini/muoviputkea
muovikulma
kuivasuulake lattialle
märkäsuulake lattialle
mattosuulake
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Sisätiloihin:
Kaarevat harjat

Nivelletyt harjat

Kapeai kaareva harja: 100mm

Kapeai nivelletty harja: 200mm

Leveä kaareva harja: 200 mm

Leveä nivelletty harja: 400mm

65° hiilikuitukulma

155° hiilikuitukulma

Imuriletku

90° hiilikuitukulma

6m sisäkäyttöön: 38mm

www.skyvac.fi

Kaikki hinnat ALV 0%

Sivu 10

SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Elite varusteet:
SkyVac Elite -vapautusputki
Elite -vapautusputkella voidaan helposti katkaista
ilmavirtaus jolloin suuttimeen muodostunut tukos
poistuu vaivattomasti.

Kaareva suutin Elite -putkelle
Tämä U-muotoinen alumiininen kaareva suutin on
tärkeä lisä vesikouruja puhdistettaessa.
Yhteensopiva Elite-putkien kanssa.

Skyvac Elite –putki
Elite –putki SkyVac ULKO yksikköön. Huom! Nämä
putket eivät ole yhteensopivia 44 mm putkien
kanssa.
Ssaatavilla puolikas Elite -putki paikkoihin joissa
normaali 1,5 m putki on epäsopiva. Putken pituus
750 mm.

Elite –putki 1500mm
Elite –putki 750mm
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Elite varusteet:
Suppilosuutin

Rakosuutin

Kapeneva suutin

Perussuutin pitkä

Suulaakkeet lyhyt, pitkä
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Elite uutuudet:
Levennetty kulma 135°

Haarukkasuutin

Elite kulma 180°

Elite kulma 90°

Metallivahvisteinen ulkoletku

www.skyvac.fi
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Putki –ja säiliölittimet:
Putkiliitin

Putkiliitin

44mm putkesta 32mm letkuun

44mm putkesta 36mm letkuun

Putkiliitin

Putkiliitin

44mm putkesta 32mm letkuun

44mm putkesta 32mm letkuun

Säiliöliitin

Putkiliitin

50mm putkesta 50mm letkuun

38mm imurlletkun ja 38mm imurisäiliön välinen liitin
38mm imurlletkun ja 50mm imurisäiliön välinen liitin
50mm imurlletkun ja 50mm imurisäiliön välinen liitin
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SkyVac varusteet – Lisävarusteet
Muut varusteet:
Varustelaukku
Varustelaukku Standard -ja Elite -putkille sekä
varusteille.
Mitat:
•
•
•

pituus: 157 cm
leveys: 30 cm
korkeus: 15 cm

ATEX –varustelaukku
Antistaattinen varustelaukku ATEX -putkille ja
varusteille.
Mitat:
•
•
•

pituus: 157 cm
leveys: 30 cm
korkeus: 15 cm

SkyVac ULKO -laitteeseen soveltuva
muuntosarja
Tällä kokonaisuudella voit käyttää SkyVac ULKO laitetta myös sisätiloissa. Lisäsäiliöön on
mahdollista asettaa pölypussi. Kapeampi
imuriletku tuo mukavuutta työskentelyyn
sisätiloissa. Voit valita paketin joko Elite-putkien
tai Standard-putkien kanssa yhteensopivaksi.
Paketin sisältö:
• SkyVac säiliö sisätiloihin
• Imuriletku 6 m jossa 38 mm halkaisija
• 2 kulmaa, 5 perussuulaketta, kapea nivelletty
harja, kapea kaareva harja
• pölypussi

www.skyvac.fi
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SkyVac varusteet – Pölypussit

ja HEPA-suodattimet

Pölypussit:
SkyVac TOIMISTO

SkyVac TOIMISTO –yhteensopiva pölypussi 5 kpl/ pkt

SkyVac ATEX

SkyVac ATEX-yhteensopiva turvapölypussi 5 kpl/ pkt

SkyVac SISÄ

SkyVac SISÄ-yhteensopiva fleece-pölypussi 5 kpl/ pkt

www.skyvac.fi
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SkyVac varusteet – Pölypussit ja HEPA-suodattimet
Imurisuodattimet:
SkyVac TOIMISTO suodatin

SkyVac TOIMISTO –yhteensopiva STANDARD suodatin

SkyVac SISÄ / ULKO suodatin

SkyVac SISÄ/ULKO –yhteensopiva STANDARD suodatin

SkyVac SISÄ / ULKO HEPA -suodatin

SkyVac TOIMISTO HEPA -suodatin

SkyVac TOIMISTO –yhteensopiva HEPA-suodatin

SkyVac SISÄ/ULKO–yhteensopiva HEPA-suodatin

SkyVac SISÄ / ULKO – suodatinpidike

SkyVac TOIMISTO – suodatinpidike

SkyVac TOIMISTO –imurin suodatinpidike

www.skyvac.fi
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SkyVac laitteistot – SkyVac ATEX-räjähdysvaarallisiin tiloihin

SkyVac ATEX A37
Erittäin tehokas ATEX-järjestelmä, joka soveltuu
ATEX-alueeseen 22 sekä M-luokan pölylle.
Harjattoman moottorin teho 1400 W,
ilmavirtaus 3200 l/min, säiliön tilavuus 37 l,
imurin paino 13 kg. Tämä imuri mahtuu myös
henkilönostimeen. Manuaalinen filtterin
puhdistus.

Imuri sekä 4 ATEX-putkea / 6 m
Imuri sekä 6 ATEX –putkea / 9 m
Imuri sekä 8 ATEX –putkea / 12 m

SkyVac ATEX A37 G 240V
Erittäin tehokas ATEX-järjestelmä, joka soveltuu
ATEX-alueeseen 22 sekä M-luokan pölyille.
Harjattoman moottorin teho 1100 W, ilmavirtaus
3600 l/min, säiliön tilavuus 37 l. Tämä on
pölypussiton malli, säiliön voi pestä vedellä.
Imurin paino 42 kg. Manuaalinen filtterin
puhdistus.
Imuri sekä 4 ATEX-putkea / 6 m
Imuri sekä 6 ATEX –putkea / 9 m
Imuri sekä 8 ATEX –putkea / 12 m
ATEX -putkipaketti
ATEX -putkisto, joka soveltuu ATEX -alueeseen
22 sekä M-luokan pölylle.
Paketin sisältö:
•
•
•
•
•

5-8 putkea (1,5 m)
2 hiilikuitukaulaa
3 suulaketta
putkiliitin
antistaattinen varustelaukku

4 ATEX-putkea / 6 m
6 ATEX –putkea / 9 m
8 ATEX –putkea / 12 m
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SkyVac varusteet – ATEX-varusteet
ATEX tarvikkeet:
ATEX – kaareva harja

ATEX – pyöreä harja

ATEX – pieni kaareva harja 100 mm

ATEX – pieni pyöreä harja

ATEX – iso kaareva harja 200 mm

ATEX – iso pyöreä harja

ATEX – putkiliitin

ATEX – rakosuutin

ATEX – putkiliitin imuriletkuun 36 mm
ATEX – putkiliiitin imurileetkuun 38/40 mm

ATEX – 65° kulmasovitin

ATEX – 155° kulmasovitin

ATEX – 155° kulmasovitin

www.skyvac.fi
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SkyVac varusteet – ATEX-varusteet
ATEX varusteet:
ATEX –lattia -ja seinäsuulake
ATEX – imurointiin soveltuva lattia- ja
seinäsuulake. Leveys 300 mm.

ATEX –nivelletty kaareva harja

UUI!

Tämä uusi ATEX -suulake sopii hyvin erilaisten
putkien imurointiin. Nivelen ansiosta harja
ulottuu isommalle pinnalle.

ATEX –nivelletty suora harja
Tämä uusi ATEX-suulake sopii hyvin erilaisten
seinä -ja lattiapintojen imurointiin. Nivelen
ansiosta harja ulottuu isommalle pinnalle.

www.skyvac.fi
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SkyVac putkipaketit – Putkipaketit sisätiloihin
Sisätiloihin:
Teleskooppiputkipaketti sisätiloihin
Teleskoopin pituus kiinni ollessa 1,5 m.
Teleskooppi tuo uutta
joustavuutta ylärakenteiden imurointiin.
Tarvitset sitten 10 cm tai 4 metriä. Tarvittava
pituus löytyy teleskoopin sisältä. Valittavana
kaksi eri kokonaispituutta: 4,2 m tai 7,0 m.
Paketin sisältö:
• hiilikuitu-teleskooppiputki (4,2 tai 7,0 m)
• 2 hiilikuitukulmaa
• 5 perussuutinta
• 3 erikoissuutinta
• varustelaukku
Teleskooppiputki 4,2 m
Teleskooppiputki 7 m

Standard -putkipaketti sisätiloihin
Paketin sisältö:
•
•
•
•
•

4-8 standard-hiilikuituputkea (1,5 m)
2 hiilikuitukulmaa
5 perussuutinta
3 erikoissuutinta
varustelaukku

4 Standard -putkea / 6 m
6 Standard –putkea / 9 m
8 Standard -putkea / 12 m

Trackside -putkipaketti sisätiloihin
Valmistettu sähköä johtamattomasta
materiaalista.
Paketin sisältö:
• 5 – 8 putkea (1,5 m)
• 8 muovisuutinta sisätiloihin
• 3 silikoonikulmaa
• varustelaukku
4 putkea / 6 m
6 putkea / 9 m
8 putkea /12 m
www.skyvac.fi
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SkyVac putkipaketit – Putkipaketit vesikouruille
Vesikouruille:
Elite -putkipaketti vesikouruille
Vesikouruille tarkoitetut Elite -putket. Putkien
halkaisija on 50 mm. Paketti sisältää ilmavirran
vapautusputken, jota kääntämällä ilmavirtaus häviää
ja tukos avautuu.
Paketin sisältö:
• 4-8 Elite –putkea (1,5 m)
• 4 alumiinista vesikourusuutinta
• Muovinen vesikourusuutin
• Muovinen rakosuutin
• Levennetty hiilikuitukulma 135°
• 90° hiilikuitukulma
• 180° hiilikuitukulma
• 7,5m vahvistettu ulkoletku
• varustelaukku
4 Elite-putkea / 6 m
6 Elite-putkea / 9 m
8 Elite-putkea / 12 m

www.skyvac.fi

Kaikki hinnat ALV 0%

Sivu 22

SkyVac tarvikkeet – Generaattorit ja muuntajat

SkyVac 2.7kva bensakäyttöinen generaattori
KOTI -yksikölle
SkyVac voima generaattori on suunniteltu
antamaan virtaa SkyVac KOTI- imurille
(ainoastaan).
Lisää öljy ja bensa niin laite on käyttövalmis!

SkyVac 3.4kva bensakäyttöinen generaattori
PIHA -yksikölle
SkyVac voima generaattori on suunniteltu
antamaan virtaa SkyVac PIHA –laitteistolle
(ainoastaan).
Lisää vain öljy ja bensa ja laite on käyttövalmis.

SkyVac 3.4kva bensakäyttöinen generaattori
SkyVac 3.4kva bensakäyttöinen generaattori
työntöaisalla

SkyVac 5.0kva bensakäyttöinen generaattori
ULKO -yksikölle
SkyVac voimageneraattori on suunniteltu
antamaan virtaa SkyVac ULKO yksikölle
(ainoastaan).
Lisää vain öljy ja bensa niin laite on käyttövalmis.

SkyVac 5.0kva bensakäyttöinen generaattorir:
ilman avainta
SkyVac 5.0kva bensakäyttöinen generaattori:
avaimella

www.skyvac.fi
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