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 SZKODY WODNE

OSUSZACZ 
ADSORPCYJNY
Nasze osuszacze adsorpcyjne od dawna cieszą się doskonałą 
reputacją w branży ze względu na efekty osuszania,  
wydajność energetyczną i jakość wykonania.
Wprowadzając na rynek nową serię ES, ustanawiamy nowe 
standardy również w kontekście inteligentnego sterowania, 
łatwości obsługi oraz elastyczności rozwiązania.
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2 ES

Należący do serii produktów ES model A2 ES ma kilka wbudowanych trybów pracy 
i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb w 
danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż trady-
cyjne osuszacze adsorpcyjne. 

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi pod-
czas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwy-
kle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z 
serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki 
systemowi SuperVision®.

Osuszacz adsorpcyjny A2 ES wyposażono w sterowanie 
cyfrowe. Urządzenie jest przeznaczone do niewielkich i 
średnich prac osuszających. Urządzenie generuje do 220 m3 
suchego powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania 
rzędu 17 l/dobę już przy wilgotności względnej 60%  
i temperaturze 20°C.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 17 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 220 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 200 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 150 W 2)

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 415 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002281

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE ZDANE TECHNICZNE

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, 
dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej 
obciążają kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie 
po schodach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR 
chronią nogi przed urazami.

Więcej informacji na temat serii ES i systemu 
SuperVision® znajduje się na stronach 12–15. W każdym układzie system SuperVision może sterować 

maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub 
tablet. 

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

Wąż Ø 102 mm .................................................................s. 87

SuperVision® ....................................................................s. 78

A4 ES .................................................................................s. 23

A4 ES X..............................................................................s. 24

K3 ES HP ...........................................................................s. 34

K5 ES HP PX ......................................................................s. 35

T2 ES ..................................................................................s. 42

T4 ES .................................................................................s. 43

WS4 ES .............................................................................s. 50

AX3000 .............................................................................s. 56

HP 2000XT .......................................................................s. 57

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX
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AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 350 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m) 44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 500 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002760

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES

Należący do serii produktów ES model A4 ES ma kilka wbudowanych trybów pracy 
i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do potrzeb w 
danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie energii niż trady-
cyjne osuszacze adsorpcyjne. 

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi pod-
czas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwy-
kle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES może współpracować z innymi urządzeniami z 
serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania jego pracy dzięki 
systemowi SuperVision®.

Osuszacz adsorpcyjny A4 ES wyposażono w sterowanie 
cyfrowe. Urządzenie jest przeznaczone do średnich i dużych 
prac osuszających. Urządzenie generuje do 350 m3 suchego 
powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu  
27 l/dobę już przy wilgotności względnej 60%  
i temperaturze 20°C.

Więcej informacji na temat serii ES i systemu 
SuperVision® znajduje się na stronach 12–15.

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, 
dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej 
obciążają kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie 
po schodach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR 
chronią nogi przed urazami.

W każdym układzie system SuperVision może sterować 
maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować proces 
osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub 
tablet.

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

Wąż Ø 102 mm .................................................................s. 87

SuperVision® ....................................................................s. 78

A2 ES .................................................................................s. 22

A4 ES X..............................................................................s. 24

K3 ES HP ...........................................................................s. 34

K5 ES HP PX ......................................................................s. 35

T2 ES ..................................................................................s. 42

T4 ES .................................................................................s. 43

WS4 ES .............................................................................s. 50

AX3000 .............................................................................s. 56

HP 2000XT .......................................................................s. 57

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4 ES X

Należący do serii produktów ES model A4 ES X ma kilka wbudowanych trybów 
pracy i wiele funkcji, dzięki którym można dostosować efekty osuszania do 
potrzeb w danym miejscu. Jednocześnie urządzenie wykazuje niższe zużycie 
energii niż tradycyjne osuszacze adsorpcyjne.  

Maszyna jest wytrzymała chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny 
kształt umożliwia między innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi 
podczas transportu urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje 
niezwykle cicho, co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach 
mieszkalnych. Osuszacz adsorpcyjny A4 ES X może współpracować z innymi 
urządzeniami z serii ES, a ponadto istnieje możliwość zdalnego monitorowania 
jego pracy dzięki systemowi SuperVision®.

Osuszacz A4 ES X to największy model w serii ES. Wyposa-
żono go w sterowanie cyfrowe oraz dodatkowy ogrzewacz.  
Urządzenie generuje do 350 m3 suchego powietrza na godzinę 
i ma wydajność osuszania rzędu 27 l/dobę już przy wilgotności 
względnej 60% i temperaturze 20°C. Model A4 ES X wyposa-
żony jest w dodatkowy grzejnik do stosowania w nieogrzewa-
nych pomieszczeniach i tam, gdzie wilgoć wniknęła głęboko  
w materiał.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 27 l/dzień

ΔX Do 5 g/kg

Przepływ powietrza Do 350 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  44-54 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 500 W

Moc znamionowa  z dodatkowy grzejnik 2 500 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1002186

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

DANE TECHNICZNE

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają 
kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie po schodach, 
a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi przed 
urazami.

W każdym układzie system SuperVision może sterować 
maksymalnie 8 urządzeniami za pomocą jednej jednostki. 
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować pro-
ces osuszania zdalnie przez komputer, telefon komórkowy 
lub tablet. 

Więcej informacji na temat serii ES i systemu 
SuperVision® znajduje się na stronach 12–15.

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

SuperVision® ....................................................................s. 78

A2 ES .................................................................................s. 22

A4 ES .................................................................................s. 23

K3 ES HP ...........................................................................s. 34

K5 ES HP PX ......................................................................s. 35

T2 ES ..................................................................................s. 42

T4 ES .................................................................................s. 43

WS4 ES .............................................................................s. 50

AX3000 .............................................................................s. 56

HP 2000XT .......................................................................s. 57

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Tryb pracy MAX



WERSJA ANALOGOWA LUB CYFROWA
OSUSZACZE CORROVENTA DOSTĘPNE SĄ W WERSJI CYFROWEJ LUB ANALOGOWEJ  
– KAŻDA Z NICH MA INNE ZALETY, JEDNAK OBIE SĄ MOCNE I NIEZAWODNE, MAJĄ NIEWIELKIE 
WYMIARY, SĄ WYGODNE W UŻYCIU ORAZ PRACUJĄ Z NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚCIĄ.  
PO PROSTU – ZAPROJEKTOWANE DLA PROFESJONALISTÓW
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ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

Wąż Ø 102 mm .................................................................s. 87

A4....................................................................................... s. 27 

T2 ...................................................................................... s. 44 

AX3000 .............................................................................s. 56

HP 2000XT .......................................................................s. 57

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają 
kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie po scho-
dach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi 
przed urazami.

Wydajność 20°C, 60% RH Do 16/12 l/dzień 2)

Przepływ powietrza Do 220/170 m3/godz. 2)

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 1 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 250 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 900/1 200 W 2)

Waga 16 kg

Rozmiar (D x S x W) 415 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1003676

DANE TECHNICZNE

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Wysoka/niska prędkość     

Osuszacz adsorpcyjny A2 jest w wersji analogowej, stąd stanowi optymalny 
wybór, jeśli użytkownik preferuje sterowanie ręczne. Maszyna jest wytrzymała 
chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między 
innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas transportu  
urządzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho,  
co jest jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A2
Osuszacz adsorpcyjny A2 wyposażono w sterowanie analo-
gowe. Urządzenie jest przeznaczone do niewielkich i średnich 
prac osuszających. Urządzenie generuje do 220 m3 suchego 
powietrza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu 16 l/dobę 
już przy wilgotności względnej 60% i temperaturze 20°C.
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Wydajność 20°C, 60% RH Do 25/17 l/dzień 2)

Przepływ powietrza Do 330/210 m3/godz. 2)

Dysze suchego pow. 2 x ø50 + 2 x ø100 mm

Dysza mokrego pow. 1 x ø80 mm

Poziom hałasu (3 m)  50-55 dB(A) 1)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa  1 550 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 100/1 500 W 2)

Waga 18 kg

Rozmiar (D x S x W) 475 x 295 x 430 mm

Nr kat. 1003677

DANE TECHNICZNE

1) W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji.
2) Wysoka/niska prędkość     

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

AKCESORIA

Filtr (1002720) .................................................................. s. 90

Wąż Ø 51 mm ....................................................................s. 87

Wąż Ø 82 mm ...................................................................s. 87

Wąż Ø 102 mm .................................................................s. 87

Nasze maszyny mają wygodny uchwyt i są niewielkie, dzięki 
czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają 
kręgosłup. Ich niewielka waga ułatwia wnoszenie po scho-
dach, a okrągłe, miękkie narożniki z gumy PUR chronią nogi 
przed urazami.

Osuszacz adsorpcyjny A4 jest w wersji analogowej, stąd stanowi optymalny 
wybór, jeśli użytkownik preferuje sterowanie ręczne. Maszyna jest wytrzymała 
chociaż niewielkich rozmiarów, a jej ergonomiczny kształt umożliwia między 
innymi sztaplowanie, co ułatwia pracę personelowi podczas transportu urzą-
dzeń pomiędzy zleceniodawcami. Urządzenie pracuje niezwykle cicho, co jest 
jego wielką zaletą np. podczas pracy w budynkach mieszkalnych.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

A2 ....................................................................................sid. 26 

T2 ................................................................................... sid. 44 

AX3000 ..........................................................................sid. 56

HP 2000XT ....................................................................sid. 57

OSUSZACZ ADSORPCYJNY A4
Osuszacz adsorpcyjny A4 wyposażono w sterowanie analo-
gowe. Urządzenie jest przeznaczone do średnich i dużych prac 
osuszających. Urządzenie generuje do 330 m3 suchego powie-
trza na godzinę i ma wydajność osuszania rzędu 25 l/dobę już 
przy wilgotności względnej 60% i temperaturze 20°C.
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY A50 TD2

Umożliwia przepływ suchego powietrza do 4300 m3/godz. i jest wyposażony 
w dodatkowy grzejnik. Urządzenie jest proste w obsłudze i zawiera wszelkie 
akcesoria niezbędne do przeprowadzenia dużych prac osuszania. Maszynę można 
umieścić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

  Idealne rozwiązanie przy dużych 
i wymagających wysokiej wydajności 
pracach oraz do osuszania konstruk-
cji budowlanych.

  Można go unieść wózkiem widło-
wym lub dźwigiem.

  Łatwość uruchomienia, manewro-
wania i monitorowania. Sterowanie 

i obsługa za pomocą panelu doty-
kowego.

  Wydajność energetyczna: dzięki opa-
tentowanej technologii odzyskuje 
85% ciepła.

  Wysoka wydajność – do 450 l/dobę.
  Aby móc przewieźć maszynę, po-

trzebne jest prawo jazdy kategorii B.

Wysoko wydajny mobilny osuszacz adsorpcyjny do dużych i 
wymagających zadań. Model A50 TD2 idealnie sprawdza się 
podczas osuszania nowych i remontowanych budynków o 
dużej kubaturze oraz w nagłych wypadkach np. po powodzi 
lub gaszeniu pożaru.

Zasilanie 3 fazowe Osuszanie 400 V 32 A

Zasilanie 3 fazowe Dodatkowy grzejnik (w razie potrzeby) 400 V 32 A

Moc znamionowa 17,5 kW

Moc znamionowa Dodatkowy grzejnik  (w razie potrzeby) 12,0 kW

Maksymalny przepływ powietrza 4 300 m3/godz.

Wydajność (20°C, 80% RH) 450 l/dzień

Wymiary (D x S x W) 410 x 200 x 190 cm

Waga 1 090 kg

Nr kat. 9905555

ZASADY OSUSZANIA

DANE TECHNICZNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PEŁNE WYPOSAŻENIE

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Osuszacz adsorpcyjny A50 TD2 nadaje się doskonale 
do osuszania nowo wybudowanych budynków o dużej 
powierzchni lub usuwania dużych szkód wodnych. Urzą-
dzenie jest proste w obsłudze i zawiera wszelkie akcesoria 
niezbędne do przeprowadzenia dużych prac osuszania.

Model A50 TD2 odzyskuje 85% ciepła, dzięki opatento-
wanej technologii. Maszynę można umieścić zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Higrostat HR1-5 ............................................................... s. 80

Higrostat HMH1-10 .......................................................... s. 80

Filtr (9905556)

Filtr (9905558)

AX3000 .............................................................................s. 56
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR 10000

  Do dużych i wymagających zadań i osuszanie konstrukcji.
  10 000 m3 suchego powietrza na godzinę, wydajność 875 l/dobę.
  Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Wysoko wydajny mobilny osuszacz adsorpcyjny do dużych 
i wymagających zadań. Osuszacz CTR na przyczepie jest 
zawsze gotowy do szybkiego przewozu na miejsce katastro-
fy. Można go unieść wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Zasilanie 3 ~ 400 V 63 A

Moc znamionowa 36,2 kW

Suche powietrze – jeden wentylator 5 000 m3/godz. 2,2 kW

Suche powietrze – dwa wentylatory 10 000 m3/godz. 4,4 kW

Reg-powietrze 1800 m3/godz. 0,75 kW

Reg-moc - jeden grzejnik  15,5 kW

Reg-moc – dwa grzejniki 31,0 kW

Wydajność +20°C, 80% RH 875 l/dzień

Waga 1 080 kg

Waga z wózkiem 1 560 kg

Rozmiar (D x S x W) 300 x 170 x 180 cm

Wielkość z wózkiem (D x S x W) 485 x 233 x 220 cm

Nr kat. 9905000

DANE TECHNICZNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PEŁNE WYPOSAŻENIE

ZASADY OSUSZANIA

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Model CTR 10000 jest prosty w obsłudze i zawiera wszelkie 
akcesoria niezbędne do przeprowadzenia dużych prac 
osuszających. Maszynę można umieścić zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynku. (na zdjęciu pokazany jest model 
A50 TD2).

Można uniknąć dużych kosztów, jeśli już od początku zasto-
sowana zostanie skuteczna metoda osuszania. Osuszacz 
adsorpcyjny CTR 10000 nadaje się doskonale do osuszania 
nowo wybudowanych budynków o dużej powierzchni lub 
usuwania dużych szkód wodnych. Ze względu na osadzenie 
na przyczepie jest zawsze gotowy do szybkiego przewozu na 
miejsce zdarzenia.

Higrostat HR1-5 ............................................................... s. 08

Higrostat HMH1-10 .......................................................... s. 80

Filtr (9905110)

Filtr(9905111)

AX3000 .............................................................................s. 56
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Wydajność +20°C, 60% RH 20 l/dzień

Przepływ suchego powietrza 450 m3/godz.

Ilość mokrego powietrza 550 m3/godz.

Całkowita ilość powietrza 1 000 m3/godz.

Dysze suchego pow. 2 x ø100 mm

Poziom hałasu (3 m) 66 dB(A)

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Moc znamionowa 1 780 W

Moc rzeczywista 20°C / 60% RH 1 700 W

Waga 47 kg

Wielkość razem ze zbiornikiem 480 x 550 x 930 mm

Nr kat. 9921050

PRZEMYŚLANE FUNKCJE

ZAKRES TEMPERATUR I WILGOTNOŚCI

DANE TECHNICZNE

100

 60

20105 15 30

 20

 40

 80

25

(%RF)

(Temp °C)

CTR LKV 1000XT 
osusza w dużym 
zakresie temperatur 
i wilgotności.Im 
intensywniejszy odcień 
czerwieni na wykresie, 
tym bardziej wydajny 
proces osuszania.

OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR LKV 1000XT

Urządzenie automatycznie wypompowuje kondensat (skropliny) – maksymalna 
wysokość pompowania to cztery metry. Osusza również przy niskich tempera-
turach i generuje ok. 3 kW ciepła podczas pracy pomimo niewielkiego zużycia 
energii rzędu 1,7 kW. CTR LKV 1000XT ma wydajność rzędu 20 l/dobę.

Osuszacz adsorpcyjny CTR LKV 1000XT doskonale sprawdza  
się w nagłych wypadkach oraz podczas osuszania konstrukcji  
budowlanych, ponieważ odprowadza wodę, stanowi źródło cie-
pła i można go stosować w nieogrzewanych pomieszczeniach.

A Wyposażony 
w uchwyt do ciągnięcia 
i duże koła, które uła-
twiają przewożenie.

B Poręczny uchwyt na 
wąż na skropliny.

C Uchwyty po obu 
stronach powodują, że 
urządzenie mogą (pod)
nieść jednocześnie dwie 
osoby..

D Gumowe nóżki 
chronią podłoże przed 
zadrapaniem.

1

1

B
CC

D

AKCESORIA

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z

Higrostat HR1-5 ............................................................... s. 80

Higrostat HMH1-10 .......................................................... s. 80

Filtr (9920184) ................................................................. s. 89

Filtr (9921044) ................................................................. s. 89

Wąż Ø 102 mm .................................................................s. 87

AX3000 .............................................................................s. 56

HP 2000XT .......................................................................s. 57
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OSUSZACZ ADSORPCYJNY CTR LKV 1000XT

INTELIGENTNE FUNKCJE #3
MASZYNY SĄ ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY MOŻNA BYŁO BEZPIECZNIE USTAWIAĆ 
JEDNĄ NA DRUGIEJ. ICH KOMPAKTOWA BUDOWA PRZEKŁADA SIĘ NA WYDAJNOŚĆ 
ICH PRZEMIESZCZANIA, PONIEWAŻ BEZ TRUDU MOŻNA UMIEŚCIĆ WIELE MASZYN 
NA JEDNEJ PALECIE I PRZEWIEŹĆ JEDNYM SAMOCHODEM SERWISOWYM.


