
Monovac BeFree
Be free. Be flexible. 
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Nie trzeba zaprzątać sobie głowy gniazdkami, przechodzącymi w 
pobliżu osobami ani owijaniem się przewodu wokół nóg krzeseł. 
Monovac BeFree gwarantuje całkowitą swobodę poruszania się 
po pomieszczeniu. Maksymalna elastyczność!

Monovac BeFree:
Wznieś się na wyższy poziom!

Odstaw odkurzacz przewodowy do kąta! Postaw na nowoczesne 
odkurzanie akumulatorowym urządzeniem Monovac BeFree – 
bezprzewodowe, bez ograniczeń i bez problemów.  
To zupełnie nowy poziom swobody. Bezprzewodowy odkurzacz 
Monovac BeFree poradzi sobie z każdym pomieszczeniem – 
niezależnie od tego, jak bardzo jest zastawione i jak duży panuje 
w nim ruch. Uwolnij się od uciążliwych przewodów i wprowadź 
swobodę, elastyczność i przyjemność do swojej  
codziennej pracy związanej z czyszczeniem! 

P.S. Już po pierwszym użyciu Ty i Twój zespół  
nie będziecie chcieli zrezygnować z BeFree!

Odkurzacz jest gotowy, kiedy Ty jesteś gotowy:  
Wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz.  
A potem puścić, aby się wyłączył. Prościej się nie da! 

Touch’n’Clean:
Włączanie i wyłączanie przez  
dotknięcie uchwytu

Zasilanie akumulatorowe:
swoboda poruszania się po 
pomieszczeniu

Filtr HEPA 13:
idealna czystość 

Jeśli odkurzacz jest wyposażony w filtr HEPA 13 (dostępny  
jako opcja), zapewnia maksymalne odfiltrowanie kurzu i bakterii. 
Maksymalna higiena!



Czas pracy:
Nieskończona moc

45 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, sensacyjna wydajność 
czyszczenia powierzchni i brak konieczności przełączania przewodu z gniazdka 
do gniazdka – odkurzacz Monovac BeFree błyskawicznie oczyści Twoje podłogi 
z kurzu i brudu. Maksymalna efektywność! 

Bezprzewodowy:
brak kabla, brak zagrożeń

Potknięcie o kabel? Uszkodzony kabel? Uszkodzone gniazdko? 
W przypadku bezprzewodowego odkurzacza Monovac BeFree nie 
ma takiej możliwości. Maksymalne bezpieczeństwo!

Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy: 
jakie zalety oferuje ten typ akumulatorów? 
Lit litowi nierówny: ze względów 
bezpieczeństwa Wetrok stawia na nowoczesną 
technologię litowo-żelazowo-fosforanową 
zamiast litowo-manganowo-tlenowej. Duża 
zaleta tego typu akumulatorów: akumulator 
litowo-żelazowo-fosforanowy jest niezwykle 
trwały i wydajny. Akumulator montowany na 
stałe w Monovac BeFree rzeczywiście można 
ładować ponad 2000 razy (ale na wszelki 
wypadek Wetrok oferuje gwarancję na 2 lata 
lub 2000 cykli ładowania).

Be battery-operated. Be free.

Idealne zastosowania: gdzie można  
używać odkurzacza Monovac BeFree? 
• budynki z ograniczoną liczbą gniazdek  

(brak kabla, brak konieczności przełączania 
z gniazdka do gniazdka)

• strefy wejścia  
(brak kabla, brak możliwości potknięcia)

• mocno zastawione pomieszczenia  
(brak kabla, brak ryzyka splątania)

• punktowe zabrudzenia  
(brak kabla, brak strat czasowych)

• obiekty o podwyższonych wymogach 
higienicznych (brak kurzu, brak bakterii)

• sprzątanie w ciągu dnia  
(brak hałasu, brak zakłóceń spokoju)

Be free. Be flexible.

Przykład obliczeń: ile czasu oszczędzasz 
dzięki Monovac BeFree? 
Testy wykazały, że przy pomocy Monovac 
BeFree pracownicy sprzątający mogą w ciągu 
godziny odkurzyć powierzchnię o około 60 
metrów kwadratowych większą niż w przypad-
ku odkurzacza przewodowego. Oszczędność 
czasu wynika z faktu, że nie ma potrzeby prze-
łączania odkurzacza z gniazdka do gniazdka,  
a postęp pracy jest szybszy, ponieważ kabel 
nie plącze się o przeszkody. 

Porównanie wydajności czyszczenia w  
ciągu 45 minut

Monovac  
BeFree:

(konwencjonalny  
odkurzacz przewodowy)

 Be flexible. Be efficient.
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Innowacyjna technologia  
Touch’n’Clean: 
do 30% mniejsze  
zużycie energii 

Włączanie i wyłączanie Monovac BeFree

• Weź uchwyt do ręki ⇒ odkurzacz się 
uruchamia

• Zwolnij uchwyt ⇒ odkurzacz się wyłącza

To bardzo praktyczne i przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie: konwencjonalne odkurzacze często 
pozostawia się z włączonym silnikiem, z kolei Monovac 
BeFree pracuje tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście używany 
(brak pracy jałowej). Efekt: możliwość odkurzenia większej 
powierzchni przy zużyciu tej samej ilości energii. 
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www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. +43 0800 20 48 68
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A. ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00
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Dane techniczne
Pojemność użytkowa 3 l
Waga 8,0 kg
Wysokość całkowita 38 cm
Długość całkowita 40 cm
Szerokość całkowita 32 cm
Próżnia 120 mbar
Ilość tłoczonego powietrza 30,7 l/s
Moc silnika ssącego 320 W
Poziom mocy akustycznej (EN ISO 4871) 65 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (EN ISO 4871) 53 dB(A)
Napięcie znamionowe 36 V
Akumulator litowy 36 V/ 8,8 Ah
Czas pracy ¾ h
Czas pełnego ładowania 4 1/2 h

Rury i węże
41636 Rura M/D 50 cm
41635 Przedłużenie rury 25 cm
41637 Rura teleskopowa M/D
41641 Wąż ssący, szary, antystat. kpl.
41644 Wąż antystatyczny czarny kpl.

Akcesoria
36975 Ładowarka
42032 Nakładki zapachowe (10 szt.)

Filtry
42083 Filtr wstępny M/D
42084 Filtr wstępny M/D nadający się do 

prania
52088 Filtr HEPA 13 Monovac
42087 Filtr wylotowy Monovac

Dysze
41600 Ssawka uniwersalna 30
41601 Ssawka uniwersalna 50
41602 Ssawka uniwersalna Basic
41604 Ssawka rolkowa 30
41605 Ssawka rolkowa 36
41613 Ssawka Turbo
41616 Ssawka szczelinowa M/D
41617 Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
41618 Ssawka szczotkowa M/D
41619 Ssawka do grzejników M/D
41620 Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D
41625 Zestaw ssawek 35
41630 Złączka 35/37
41631 Złączka 37/35

Worki do odkurzaczy
42613 Worek z włókna M/D 6 litrów (10 szt.)

Wyposażenie podstawowe
Ssawka uniwersalna 30 Ssawka szczelinowa M/D
Rura teleskopowa M/D Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
Wąż M/D kompl. Wskaźnik stanu naładowania LED
Filtr wstępny Monovac/Durovac Ładowarka
Filtr wylotowy Monovac Uchwyt Touch’n’Clean

Worek z włókna Monovac/Durovac Przewód do ładowania Touch’n’Clean

Monovac
Model: BeFree
Nr art.: 40773


