
Odkurzacze marki Oleo-Mac. Niezwykle skuteczne w usuwaniu 
kurzu i pyłu oraz płynów. Do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
W zależności od modelu z funkcją dmuchawy lub gniazdem do 
przyłączenia elektronarzędzi. Bogato wyposażone w akcesoria, z 
możliwością doboru dodatkowych.

Niezbędne wyposażenie do prac wokół domu lub w garażu, 
w warsztacie i sklepie. Sprawdzą się również w pracach remontowych 
oraz w hotelach i na powierzchniach fabrycznych.

do czyszczenia na sucho i na mokro
Odkurzacze

Jakość ma znaczenie

2021



Made in Italy

Made in Italy

Na mokro i sucho  
+ dmuchawa

Na mokro i sucho

Parametry techniczne:

Parametry techniczne:

Akcesoria w standardzie

Akcesoria w standardzie

Akcesoria opcjonalne 
(więcej: ostatnia strona ulotki)

Akcesoria opcjonalne 
(więcej: ostatnia strona ulotki)

•  wyciszony silnik
•  układ ssania z chłodzeniem obejściowym
•  funkcja dmuchawy
•  stalowy zbiornik
•  otrząsacz filtra
•  maksymalna długość kabla 4 m
•  rura ssąca 1,5 m
•  średnica akcesoriów 35 mm

Charakterystyka:

• wyciszony silnik
•  układ ssania z chłodzeniem obejściowym
•  zbiornik ze stali nierdzewnej
•  profesjonalne zaczepy
•  maksymalna długość kabla 4 m
•  rura ssąca 2 m
•  średnica akcesoriów 35 mm

Charakterystyka:

Kod Model Napięcie zasilania 
(V)

Moc maksymalna 
(W)

Pojemność zbiornika 
(l)

Maksymalne 
ciśnienie (kPa)

Siła zasysania 
(l/s)

Waga 
(kg)

9355001000 OMV 21 M 220/240 1200 całkowita: 20, 
pył, kurz: 14, ciecz: 16 18 40 5,0

Kod Model Napięcie zasilania 
(V)

Moc maksymalna  
(W)

Pojemność zbiornika 
(l)

Maksymalne 
ciśnienie (kPa)

Siła zasysania 
(l/s)

Waga 
(kg)

9355001200 OMV 22 N 220/240 1600 całkowita: 20, 
pył, kurz: 14, ciecz: 16 27 70 6,8

1 X

1 X

FIBER

FIBER

OMV 21 M

OMV 22 N

Cena: 369 PLN

Cena: 468 PLN

kod: 3046003900
cena: 25 zł

kod: 3206017600
cena: 13 zł

kod: 3208062400
cena: 89 zł

kod: 0219002900
cena: 13 zł

kod: 3208063400
cena: 14 zł (1 szt.)

kod: 1002024000
cena: 25 zł

kod: 1002024000
cena: 25 zł

kod: 0219002900
cena: 13 zł

kod: 3046008700
cena: 15 zł

kod: 3208063400
cena: 14 zł (1 szt.)

kod: 3208064000
cena: 109 zł

kod: 3050001700
cena: 69 zł (5 szt.)

kod: 1002009100
cena: 69 zł (3 szt.)

kod: 1002009100
cena: 69 zł (3 szt.)

Sugerowane ceny detaliczne brutto.



Na mokro i sucho

Klasa pyłów M - pyły zagrażające zdrowiu o wart. granicznych > 0-,1 mg/m. 
Do wszystkich pyłów drzewnych, pyłów z masy szpachlowej, wypełniaczy, 
lakierów, gipsu, cementu, betonu, zaprawy klejowej, farb (np. lateksowych 
i olejnych) oraz materiałów kwarcowych, takich jak piasek i żwir.

Parametry techniczne:

Parametry techniczne:

Akcesoria w standardzie

Akcesoria opcjonalne 
(więcej: ostatnia strona ulotki)

•  wyciszony silnik
• układ ssania z chłodzeniem obejściowym
•  zbiornik ze stali nierdzewnej
•  gniazdo do podłączenia elektronarzędzi 

(maks. 2200 W)
•  stalowa rura
•  profesjonalne zaczepy
•  maksymalna długość kabla 5 m
•  rura ssąca 4 m
•  średnica akcesoriów 35 mm

Charakterystyka:

Kod Model Napięcie zasilania 
(V)

Moc maksymalna  
(W)

Pojemność zbiornika 
(l)

Maksymalne 
ciśnienie (kPa)

Siła zasysania 
(l/s)

Waga 
(kg)

9355001200 OMV 31 NE 220/240 1600 całkowita: 30, 
pył, kurz: 20, ciecz: 16 27 70 8,2

Kod Model Napięcie zasilania 
(V)

Moc maksymalna  
(W)

Pojemność zbiornika 
(l)

Maksymalne 
ciśnienie (kPa)

Siła zasysania 
(l/s)

Waga 
(kg)

9355001300 OMV 32 SEM 220/240 1200 całkowita: 30, 
pył, kurz: 14, ciecz: 16 18 40 8

1 X

FIBER
OMV 31 NE

OMV 32 NEM

Akcesoria w standardzie

Akcesoria opcjonalne 
(więcej: ostatnia strona ulotki)

Wbudowana funkcja antystatyki zapobiega 
gromadzeniu się ładunków elektrycznych 
i nieprzyjemnym wyładowaniom elektrostatycznym 
oraz osadzaniu się zanieczyszczeń.  

•  wyciszony silnik
•  układ ssania z chłodzeniem obejściowym
•  zbiornik ze stali nierdzewnej
•  gniazdo do podłączenia elektronarzędzi 

(maks. 2200 W)
•  stalowa rura
•  profesjonalne zaczepy
•  maksymalna długość kabla 5 m
•  rura ssąca 4 m
•  średnica akcesoriów 35 mm

Charakterystyka:

1 X

FIBER Made in Italy

Made in Italy

Cena: 648 PLN

Cena: 1 039 PLN

kod: 3206017600
cena: 13 zł

kod: 3208065200
cena: 139 zł

kod: 3046008700
cena: 15 zł

kod: 3208063200
cena: 59 zł

kod: 3208063800
cena: 15 zł

kod: 1002009100
cena: 69 zł (3 szt.)

kod: 0219002900
cena: 13 zł

kod: 3050001800
cena: 79 zł (5 szt.)

kod: 2803071700
cena: 49 zł

kod: 1002024000
cena: 25 zł

kod: 3206017600
cena: 13 zł

kod: 3046008700
cena: 15 zł

kod: 2803071600
cena: 49 zł

kod: 3208148000
cena: 139 zł

kod: 3208063200
cena: 59 zł

kod: 1002024000
cena: 25 zł

kod: 3208063800
cena: 15 zł

kod: 1002034900
cena: 149 zł

kod: 0219002900
cena: 13 zł

Sugerowane ceny detaliczne brutto.



Akcesoria Kod OMV21 OMV22 OMV31 OMV32 Cena*

Filtr tkaninowy/workowy (3 szt.) 1002009100     69,00

Filtr tkaninowy do drobnych pyłów 1002036300    119,00

Filtr kartridżowy klasy M 1002034900     149,00 

Filtr piankowy/gąbkowy 1002024000      25,00 

Filtr kartridżowy typu HEPA 1002010300      79,00 

Worek papierowy (5 szt.) 3050001800    79,00 

Worek papierowy (1 szt.) 1002035000   20,00 

Worek papierowy (5 szt.) 3050001700   69,00 

Worek papierowy (5 szt.) 3050001600   79,00 

Rura z tworzywa 48 cm d35 (1 szt.) 3208063400    14,00 

Rura chromowana 48 cm d35 (2 szt.) 3208063200      59,00 

Wąż z zagiętą końcówką 2 m  d35 3208064000      109,00 

Wąż ssący 4 m (D35 mm) 3208065200     139,00 

Wąż ssący 4 m (D35 mm) 3208148000   139,00 

Wąż ssący 1,5 m (D35 mm) 3208062400   89,00 

Ssawka do elektronarzędzi 132 mm 2803071600   49,00 

Ssawka do elektronarzędzi 92 mm 2803071700   49,00 

Rurka zginająca 3208063800    15,00 

Ssawka szczelinowa 0219002900      13,00 

Nakładka szczotki do płynów 3046008700      15,00 

Korpus do szczotek 3206017600      13,00 

Kompletna szczotka do płynów 3046003900      25,00 

(1 szt.) (1 szt.) (1 szt.)

(1 szt.) (1 szt.)

(1 szt.)

(2 szt.) (2 szt.)

(2 szt.) (2 szt.)

Adres Twojego dealera:
Victus-Emak Sp. z o.o.
ul. Karpia 37, 61-619 Poznań
tel. 61 823 83 69
sprzedaz@victus.pl
www.victus.pl
www.oleomac.pl

Producent, dążąc do stałego rozwijania swoich produktów, zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wyposażenia bez uprzedzenia. Zamieszczone ceny, 
dane i ilustracje są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prezentowany katalog 
produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia, w ograniczonym przedziale czasowym lub do wyczerpania zapasów. 

 wyposażenie standardowe
 wyposażenie opcjonalne

* Sugerowane ceny detaliczne brutto w PLN.
** Program ratalny 0% jest dostępny w wybranych punktach dilerskich i w określonych terminach. 


