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Když se inovace setkají s čistotou

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Patentované ergonomické 
madlo 2.0 (volitelné)
Navržené experty  
na ergonomii a založené  
na bezdrátových technologiích. 
Toto revoluční madlo,  
které nevyžaduje  
údržbu, 
je novým  
standardem  
ve snadnosti  
používání.

Filtr nečistot Glutton® 
Nyní 24 m2 namísto 18 m2  
– o 30 % více plochy filtru.

Demontovatelná mřížka proti 
ucpání (volitelná)
Korozivzdorná ocel. Inovace, 
díky kterým jsou vaše stroje 
Glutton® čistší a snadněji 
udržovatelné.

Podvozek z korozivzdorné 
oceli (volitelný)
Podvozek z korozivzdorné oceli  
je 100% odolný vůči korozi.

Sada pro likvidaci 
plevelů (volitelná)
100% ekologická sada  
pro likvidaci plevelů bez 
použití chemických látek.

ČJistota a hygiena

Kvalita

Snadnost použití

Všestrannost

koncept

Výkonný, 
ergonomický, tichý,
šetrný k životnímu 
prostředí

Zapsaný  
průmyslový vzor
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Seznamte se s spolecností

Společnost Glutton® je významným hráčem v oblasti čištění ulic. Navrhujeme, vyrábíme  
a prodáváme nejspolehlivější elektrické městské vysavače na světě.

Vysavač městských odpadů Glutton® je elektrický, šetrný k životnímu prostředí  
a ekonomicky výhodný. Zahájil revoluci v každodenním čištění ulic ve více než  
5 000 městech v 60 zemích. Vykouzlil úsměv na tvářích zástupců místních orgánů, 
pracovníků i obyvatel.

Náš výrobní závod se nalézá v Namur v Belgii. Naši zákazníci po celém světě oceňují  
naši kvalitu a odbornost.

Dnes jsou naši inženýři zaneprázdněni vývojem čisticích zařízení, která budou již zítra 
těžce pracovat ve městech a továrnách po celém světě.

Inovativní koncept
Efektivní výrobní závod  
Globální přítomnost

Glutton® Glutton®

POSLÁNÍ HODNOTY

Vynalézat, vyvíjet a uvádět na trh nové 
výrobky, které učiní životní prostředí čistší 
i bezpečnější a zároveň zdůrazní hodnotu 
lidské práce.

Glutton® poskytuje pohodlí čistoty  
pro všechny, což zvyšuje bezpečnost měst  
a průmyslových zón po celém světě.

Kvalita, lidé, inovace, vášeň, dynamika, 
udržitelný rozvoj.

20 let získávání odborných znalostí
a zkušeností pri udržování vašich mest v cistote

Nízký společenský status  
metaře na ulici.

Hromádky odpadků 
jsou viditelné.

Nehygieničnost.

Zastaralý, překonaný systém. 

Čas strávený shromažďováním odpadků. 

Manuální práce.

Nebezpečí úrazu při shromažďování odpadků 
(ostré předměty, injekční stříkačky, rozbité sklo atd.).

Na některá místa je obtížné dosáhnout.

Špatná viditelnost, nebezpečné vystavení 
ostatním účastníkům silničního provozu.

Špatně působící úklidové služby města.

Lopata a košte

Glutton® 

VIZE
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Seznamte se s spolecností

Jaké vám prináší výhody?

S vysavačem Glutton® a stejnou 
pracovní silou je vaše město pětkrát 
čistější než při použití klasické 
kombinace koštěte a lopaty.

Glutton® má oproti lopatě a koštěti mnoho výhod:

Lepší společenský status a motivace pracovníků provádějících úklid ulic.  
Z metaře se stává úklidový operátor, který splyne s veřejností.

Glutton® je atraktivní a stylový. 
Odpad jde přímo do standardní odpadní nádoby o objemu 240 litrů.

Žádný kontakt s odpadem. 
Hygiena je prioritou (díly z korozivzdorné oceli atd.).

Účinný a inovativní systém.

Časová úspora spojená s vysáváním odpadků.

Glutton® odstraňuje dřinu.  
Samohybnost díky vlastnímu motoru.

Žádný kontakt s odpadem.  
Práce v naprostém bezpečí.

Glutton® je kompaktní a vejde se kamkoliv.  
Účinné vysávání rohů a výklenků.

Dobrá viditelnost: blikající maják, světlomety, bezpečnostní světla,  
signalizace zpětného chodu atd.

Úklidové služby působí excelentním dojmem.

Nízký společenský status  
metaře na ulici.

Hromádky odpadků 
jsou viditelné.

Nehygieničnost.

Zastaralý, překonaný systém. 

Čas strávený shromažďováním odpadků. 

Manuální práce.

Nebezpečí úrazu při shromažďování odpadků 
(ostré předměty, injekční stříkačky, rozbité sklo atd.).

Na některá místa je obtížné dosáhnout.

Špatná viditelnost, nebezpečné vystavení 
ostatním účastníkům silničního provozu.

Špatně působící úklidové služby města.

zametl se zastaralými
čisticími systémy

Lopata a košte Glutton®VS.

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Městský vysavač Glutton® je mobilní, vysoce ovladatelný a samohybný a dokáže odstranit 
vše, co projde 125mm hadicí. Je to šampión v oblasti čištění ulic.

Průmyslové odpady nebo městské odpadky – není nic, co by nezvládl: papír, lepenka, 
obaly od cigaret a nedopalky, plechovky a lahve ze skla, plasty nebo kovy, psí exkrementy, 
suché listí, odpadky zachycené v mřížích okolo stromů nebo dřevěné, ocelové a hliníkové 
třísky atd.

Glutton® je nepostradatelným nástrojem pro čištění malých i velkých měst, průmyslových 
areálů, chodníků, silnic, cest, parků, mříží okolo stromů, trhů, továren, dílen, parkovišť, 
hal, hledišť, přístavů, nádraží, letišť, škol, tábořišť…, všude tam, kde je práce s koštětem 
obtížná a neefektivní.

Unikátní koncept  
Jakékoliv použití na jakémkoliv  
povrchu

Garance Glutton®: cisté 
mesto a obyvatelé  
s úsmevem na tvári.
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Když se inovace setkají s čistotou

Glutton® je elektrický vysavač pro městský a průmyslový odpad. Je jednoduchý, snadno 
použitelný a vysoce efektivní.

Úklidové četě šetří čas, zvyšuje její produktivitu a neplýtvá energií. Úklid postupuje rychle, 
obsluha stroje dokáže vysávat nečistoty průběžně za chůze.

Glutton® zvládne vše: cigaretové nedopalky, plechovky, lahve, psí exkrementy, suché listy 
nebo dřevěné, ocelové a hliníkové třísky atd.

2411 Electric

Továrny

Nemocnice Nádraží

Školy 

Malá i velká mesta

Letište

Glutton® zlepšuje   
životní prostredí  
a cistotu ve vašem meste 
a posiluje spolecenský 
status prací provádených 
vašimi úklidovými týmy.

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Kapacita baterií umožňuje provoz po dobu 8 až 16 hodin v závislosti na způsobu použití 
a typu baterií.

Kompaktní rozměry: Š 795 x D 1 950 x V 1 700 mm. Nastavitelná šířka pro všechny  
situace (750/795 mm). 

Hmotnost 395 kg.

Téměř bezhlučný provoz - výhoda pro uživatele i obyvatele.

Sání generuje 48V elektrický motor o výkonu 1 500 W.

Elektrický pohon 48 V / 1 500 W zajišťující pohyb vpřed a vzad.

Variabilní rychlost nastavitelná překlápěním madla: mezi 0 až 6 km/h dopředu a mezi  
0 až 3 km/h dozadu.

Standardní odpadní nádoba o obsahu 240 litrů s držákem z korozivzdorné oceli.

Stylová karoserie vyrobená z polyesteru. Kryt je možné rychle otevřít pro umožnění 
přístupu k většině prvků, které vyžadují údržbu.

Strojově svařovaný a pozinkovaný podvozek (volitelný podvozek z korozivzdorné oceli).

Vysoká odolnost proti nárazům a opotřebení.

Olověné baterie (gelové baterie jsou k dispozici na vyžádání).

S vysavačem Glutton® je dodávána sada pro doplňování baterií.

Vestavěný čítač zobrazující provozní hodiny a zbývající kapacitu baterie.

Inteligentní, hermeticky uzavřená (IP66) nabíječka baterií zabudovaná do stroje.

Jaké vám prináší 
výhody?
•  Extrémní výkonnost zajišťující 

maximální produktivitu.

•  Plocha filtru 24 m2: vyfukovaný 
vzduch je čistší než vzduch, který 
dýcháme.

•  Vlastní pohon a vynikající 
ovladatelnost pro snadné použití.

•  Klid a ticho pro místní obyvatele.

•  Velmi dlouhá životnost baterie.

•  Respektuje životní prostředí: 100% 
elektrický, bez emisí CO2.

•  Ergonomie a snadnost použití 
pro zajištění naprosté bezpečnosti.

•  Atraktivita a stylovost: Glutton® 
dokonale zapadá do městského 
prostředí.

•  Jeho spolehlivost a robustnost 
garantuje dlouhou životnost.

•  Vynikající poměr kvalita/cena.

•  Profesionální servis a řada užitečných 
služeb.

je jedinečný koncept samohybného vysavače  
odpadu, který je určen k udržování čistoty malých 
i velkých měst a průmyslových areálů

2411 Electric

Charakteristiky Glutton® je velmi stabilní a je vybaven 
pneumatikami odolnými proti 
propíchnutí, takže mu nečiní problémy 
obrubníky až do výšky 18 cm při jízdě 
směrem nahoru.

8



Seznamte se s dostupným vybavením  
Standardní výbava Glutton® 2411 Electric

Glutton® je vybaven 125mm sací trubicí z uhlíkových 
vláken, která umožňuje odstraňovat všechny druhy 
odpadu s maximální efektivností. Je ultralehká  
s třípolohovým nastavitelným loketním držadlem 
pro ergonomické a pohodlné ovládání.

Ultralehká sací trubice z uhlíkových vláken

Mrížka proti zanášení

Sací systém je vybaven 
filtrační mřížkou, která 
zabraňuje ucpání 
způsobenému plastovými 
taškami, suchým listím atd.

Dvojitá zvuková izolace

pro téměř bezhlučný provoz
Glutton® znamená klid 
a ticho pro místní obyvatele.

Prachový filtr
Plocha filtru 24 m2

Prachový filtr o ploše 24 m2 
splňuje požadavky normy 
ISO5011 a zachytává 99,96 % 
částic nad 0,5 mikronu.

To znamená, že je vyfukovaný 
vzduch čistší než vzduch, 
který dýcháme!

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Blikající maják

Odkládací prihrádka

Blikající maják  
na střeše stroje 
je neustále spuštěný, což zajišťuje 
lepší viditelnost na veřejných 
komunikacích a vyšší bezpečnost.

20litrový uzamykatelný úložný prostor: 
bezpečné místo pro osobní předměty, 
rukavice, pláštěnku, svačinu atd.

Činí práci operátora ještě snadnější.

Standardní odpadní nádoba 240 l

48V olovený akumulátor

Umožňuje stroji otáčet  
se okolo své osy, zajišťuje  
vysokou manévrovatelnost.

Rízené prední kolo

2411 Electric

Autonomie: 
12–16 hodin.
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Oboustranná ovládací oj

Glutton® je díky oboustranné ovládací oji velmi snadno 
ovladatelný (pro praváky i leváky).

Vybavení standardní verze

Tlačítko pro nouzové zastavení je na ovládacím panelu jasně 
viditelné a je snadno aktivovatelné rukou.

Tlacítko pro nouzové zastavení a ovládací panel

6 5

3

41

27

1  -  Tlačítko pro nouzové zastavení

2  -  Spínač postřikování (volitelná výbava)

3  -  Ukazatel nabíjení 

4  -  Ukazatel nabití / počítadlo zobrazující provozní hodiny 

5  -  Spínač čelního světlometu (volitelná výbava)

6  - Volič rychlosti 

7  -  Kontrolka hasicího přístroje (volitelná výbava) 

8  -  Kontrolka postřikování (volitelná výbava)

8

Hlavní vypínac

Z bezpečnostních důvodů je hlavní 
vypínač umístěn v uzamykatelné 
schránce na palubní desce.

Start/Stop Uvolnění brzdy

Další bezpecnostní funkce

Zvukový signál zpětného chodu (volitelná výbava) 
a zvonek, reflexní pásky (volitelná výbava) 
na nádobě, hasicí přístroj, elektromagnetická 
brzda aktivovaná v případě výpadku napájení, 
pojistky chránící napájecí a řídicí obvody,  
vypínání motoru turbíny v případě, kdy je baterie 
z 80 % vybita, stroj může být bezpečně tažen  
i bez motoru.

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Karoserie chránená pásovými nárazníky

2411 Electric Vybavení standardní verze

Pneumatiky odolné proti propíchnutí

Kola s bezdušovými pneumatikami pro průmyslové použití 
a chráněná kuličkovými ložisky.

Pro bezpečné parkování

i na strmém svahu.

Parkovací brzda
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Široká nabídka volitelné výbavy  
pro vyhovění vašim potřebám

Automatický hasicí prístroj

Pro naprostou bezpečnost – 
automatické hašení 
počínajícího požáru v odpadní 
nádobě.

Postrikovac na psí exkrementy

Glutton® je standardně dodáván se speciálním zařízením, 
které usnadňuje práci s psími exkrementy. Aby byl proces 
hygieničtější a méně nepříjemný, vyvinuli naši inženýři 
volitelné vybavení, které si vaši úklidoví operátoři zamilují: 
speciální postřikovač na psí exkrementy, který dezinfikuje, 
odstraňuje zápach a zvlhčuje obsah odpadní nádoby.

Demontovatelná mrížka proti ucpávání 
z korozivzdorné oceli

Sací systém je vybaven 
ochrannou mřížkou, 
která zabraňuje ucpání 
způsobenému plastovými 
taškami, suchým  
listím atd. 
Demontovatelná mřížka 
proti ucpávání  
z korozivzdorné oceli činí 
dohled nad provozem 
vysavače Glutton® 
mnohem snadnější.

•  Konstantní vlhkost snižuje riziko 
vzniku požáru.

•  Prach je udržován uvnitř odpadní 
nádoby, což snižuje zatížení filtru.

Jaké vám prináší 
výhody? 

to help the city breathecistí, aby pomohl mestu dýchat.



Reflexní pruhy

Na odpadní nádobě a karoserii  
pro dosažení lepší viditelnosti.

Zvuková signalizace

Upozorňuje kolemjdoucí a zajišťuje  
jejich bezpečnost.

2411 Electric

Bezpecnostní osvetlení

Boční a zadní světla LED pro zajištění 
maximální viditelnosti.

Při práci ve tmě a za soumraku lze použít speciálně navržený, 
silný světlomet LED.

Celní svetlomet
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Zvonek

Pro upoutání  
pozornosti v případě  
potřeby.

Umožňuje uložení 
lopaty a koštěte  
pro případ, že je 
budete potřebovat.

Držák náciní

Sada pro plastové pytle

Uchopovace odpadku

Bocní koš na velké predmety

Usnadňují 
sbírání různých 
předmětů, které 
jsou zachycené, 
nebezpečné nebo  
je manipulace  
s nimi obtížná.

Koš je v dosahu bez nutnosti 
uvolnění ovládací oje. Používá 
se pro velké odpadky, které 
nemohou projít skrz 125mm 
sací trubici.

Nabídka volitelného vybavení

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



K dispozici v průměrech 50 a 100 mm.

2411 Electric

Kolecko pro sací trubici

Praktické a flexibilní pro třídění odpadu

Sada pro vyprazdňování košů na odpadky se 
snadným a bezpečným připevněním k vašemu 
vysavači Glutton®. Můžete mít k dispozici buď  
jeden 120litrový sáček, nebo dva 120litrové sáčky.

Sada pro vyprazdnování košu na odpadky
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• Efektivní řešení pro likvidaci plevele bez     
  použití chemikálií.

•  Rychle se připevní na konec sací trubice.

•  Efektivita a trvalé výsledky.

Nabídka volitelného vybavení

Plevel vyrůstající mezi dlažebními kostkami? Váš 
Glutton® je vysoce všestranný a nabízí dokonalé 
řešení pro likvidaci plevelu ekologickou cestou.

Naše sada pro likvidaci plevelů se snadno 
připevňuje k vašemu vysavači Glutton®  
a je okamžitě připravena k použití:

- Odstraňuje a odsává plevele v jediném úkonu.

- Také odstraňuje půdu a semena, čímž snižuje 
riziko opětovného růstu.

Zapsaný průmyslový vzor

Sada pro likvidaci plevelu

Spolehlivost
Bezdrátově ovládaný sací výkon

Robustní

Bezúdržbové

Multifunkčnost
Držení jednou nebo oběma rukama: 

> Komfortní poloha
> Intenzivní poloha 

K dispozici je také bezdrátové madlo 
vyvinuté inženýry společnosti Glutton®  
ve spolupráci s týmem expertů  
na ergonomii.

NOVINKA:  
S přídržným popruhem 
pro zajištění svobody pohybu.

Patentované ergonomické madlo 2.0

Ergonomie  
Inovativní vícepolohový tvar  
(zapsaný průmyslový vzor)

Dokonale vyvážené

Velmi lehké

Výjimečný uživatelský komfort

Rychlé nastavení bez použití nástrojů

Jaké vám prináší 
výhody? 

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Hubice pro cištení mrížek s háckem

Úzká hubice o šířce pouhých 2,5 cm s háčkem 
pro čištění mříží okolo stromů. Konečně můžete 
udržet mříže okolo stromů čisté!

- čištění úzkých prostorů nebo 
prostorů za mřížemi, žlaby, 
ventilačními a ochrannými 
mřížkami, víky kanálů atd.,

- odstranění odpadků uvízlých  
ve štěrbinách.

Háček je možné použít  
k uvolnění ulpělých  
nebo zachycených předmětů.

Chladicí box

2411 Electric

Hubice se snadno připevňuje k vašemu 
vysavači Glutton® a je možné ji použít k:

Jaké vám prináší 
výhody?

• Jednoduché a efektivní řešení  
   pro čištění mříží okolo stromů.

•  Rychle připevnění na konec sací 
trubice.

•  Pohodlné uložení na vysavač 
Glutton®. 
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Nabídka volitelného vybavení

•  Čistota a hygiena: Glutton® je partnerem  
pro zajištění pohody ve vaší společnosti.

•  Bezpečnost: Glutton® je vybaven 
velmi účinnými pasivními a aktivními 
bezpečnostními prvky.

•  Tvorba hodnot: Glutton® způsobí revoluci  
ve vašem úklidovém oddělení a pomůže  
vám dosáhnout excelentních výsledků.

•  Nákladová efektivita: díky vysavači Glutton® 
je vaše pracovní síla v porovnání s manuálním 
úklidem nejméně pětkrát produktivnější.

Široká podlahová hubice pro prumysl

Učiní váš vysavač Glutton® ještě účinnějším a všestrannějším

- Široká podlahová hubice znamená, že nyní můžete vysavač Glutton® používat  
i v dílnách, skladech, výstavních halách apod.

- Snadno odstraní dřevěné/ocelové/hliníkové třísky, textilní odstřižky, cigaretové 
nedopalky, prach a částice z hladkých podlah a povrchů atd.

- Je vybavena čtyřmi kolečky, která umožňují pohodlné použití a obratné 
manévrování.

-  K sací trubici vašeho vysavače Glutton® se připojuje velmi snadným způsobem.

Se sací trubicí
Pro všechny odpadky,  
které mohou projít skrz  
125mm hadici.

S širokou podlahovou hubicí 
Pokud chcete odstraňovat 
třísky, textilní odstřižky, 
cigaretové nedopalky, prach, 
kovové piliny a další drobné 
předměty.

Dva režimy čištění:

Jaké vám prináší 
výhody? 

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Sada pro zmenšení objemu nádoby

2411 Electric

Doplnovací nádrž s elektrickým cerpadlem

Strojově svařovaná korozivzdorná ocel pro maximální 
mechanickou pevnost a elektrochemickou odolnost.

Ideální řešení pro doplňování vašich baterií.

Podvozek z korozivzdorné oceli

Snižuje objem odpadní 
nádoby z 240 litrů  
na 120 litrů.

Tato velikost je 
kompatibilní s otvory  
pro odstraňování odpadu.

Autonomie: 6 až 8 hodin.

Gelové baterie (bezúdržbové)
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Barevné karoserie a/nebo personalizované nálepky

Zůstaňte v kontaktu, i když jste venku
Konektor USB Glutton® umožňuje snadné dobíjení 
mobilního telefonu bez ovlivnění způsobu, jakým  
vysavač Glutton® pracuje.

Integrujte do vašeho vysavače Glutton® vaši platformu GPS

Náš modul rozhraní GPS reguluje napětí a izoluje signály odeslané do vašeho  
sledovače GPS. Toto řešení maximalizuje bezpečnost baterií ve vysavači Glutton®  
a vašich GPS trackerů.

Naše rozhraní GPS je vybaveno napájením 12 V, takže je kompatibilní s většinou 
GPS trackerů dostupných na trhu.

Pro získání doplňujících informací nás kontaktujte.

Nabídka volitelného vybavení

USB „Zustante pripojení“

Pripraven pro GPS

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Speciální nabídka

2411 Electric

Chteli byste se dozvedet více o vysavaci  
Glutton® 2411 Electric a volitelném 
vybavení? Kontaktujte nás.

Seznamte se s naší sadou

Sada obsahuje: automatický hasicí přístroj, automatický postřikovač, 
demontovatelnou mřížku proti ucpávání  
z korozivzdorné oceli, čelní světlomet, bezpečnostní osvětlení, reflexní 
pruhy, výstražnou signalizaci zpětného chodu, zvonek, držák náčiní, 
sadu pro plastové pytle, manuální uchopovač, odpadní nádobu na velké 
předměty, kolečko sací trubice.

Vybavení pro mesto
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Veškerý prach je zachycován do vaku. Zapsaný průmyslový vzor.

Čistota a bezpečnost.

Pracuje nezávisle, připojuje se ke standardní zásuvce.

Čisticí proces je dokončen do pěti minut.

Kompaktní a snadno ovladatelný.

Cistic filtru

Čistič filtrů umožňuje rychlý a praktický způsob čištění filtrů vysavačů odpadků Glutton®. Je 100% automatický a do atmosféry neuvolňuje 
žádný prach. Čistič filtrů je nainstalován na kolečkách, takže je jeho přemisťování velmi snadné.

100% automatický
Filtr je po pěti minutách připraven  
k opětovnému použití

•  Šetří čas.

•  Zlepšuje efektivitu.

•  Snadné a rychlé použití.

•  Vysoký sací výkon.

•  Šetrný k životnímu prostředí: žádný 
prach uvolňovaný do atmosféry.

Charakteristiky

5min

Vyžádejte si naše demonstracní 
video  cistice filtru Glutton®

Zapsaný prumyslový vzor

Jaké vám prináší 
výhody? 

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Používání a péče
o váš vysavač

Každý stroj je dodáván se srozumitelnou a komplexní 
dokumentací v češtině, která obsahuje vše, co potřebujete 
vědět o péči o váš vysavač Glutton®, včetně praktických tipů.

Se strojem jsou dodávány následující podrobné a instruktážní 
manuály:

•  Uživatelská příručka
•  Dílenská příručka
•  Příručka pro management
•  Výkresy s rozloženým podrobným pohledem na jednotlivé
  součásti stroje
•  Ceník náhradních dílů

Pro veškeré vaše 
vzdělávací a informační 
potřeby

Nabízíme bezplatné školení  
pro uživatele při dodání stroje. 
Pro získání podrobnějších znalostí  
se přihlaste do Academy.
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Academy

Pro garanci, že bude váš vysavač Glutton® řádně udržován a že jej využijete co 
nejefektivnějším způsobem, vám doporučujeme absolvovat naše vzdělávací semináře 
pro techniky a uživatele.

Jsou to poutavá školení all-inclusive, při kterých se zábavnou formou seznámíte  
s praktickými dovednostmi. Jsou vytvořena s ohledem na podpoření interakce, takže 
vám umožní vzájemně komunikovat s kolegy z jiných měst. Jedná se vždy o velkou 
událost. Proto si myslíme, že byste měli své techniky a uživatele ihned zaregistrovat.

Nechte se vyškolit 
experty spolecnosti 
Glutton®.

Vzdělávací semináře
pro techniky a uživatele

Absolvování našeho školení je 
investice, která se vždy vyplatí.

Absolventi budou profitovat z našich 
odborných znalostí a bohatých 
zkušeností v oboru.

Kontaktujte svého distributora Glutton®.

Neco dalšího? 
Každému účastníkovi školení je věnována 
kompletní technická složka. Na konci 
je jim vydáno osvědčení o absolvování 
školení. Tyto dny můžete zahrnout  
do plánů školení vašich zaměstnanců.

aby pomohl mestu dýchat.cistí,



Spokojenost zákazníků je středobodem všeho, co děláme – jedná se o nejvyšší prioritu 
společnosti Glutton®. Naše týmy mluví řadou jazyků a na vaše potřeby, ať už jsou jakékoliv, 
jsme odhodláni reagovat rychle a profesionálně.

Kombinace cistoty a klidu:
Glutton® Electric

Náhradní díly Glutton® 

- Zvolte díl pomocí výkresů s rozloženými pohledy, které byly dodány  
s vaším vysavačem Glutton®.

- Objednávky zašlete na e-mail (objednavky@unikont.cz)

Seznamte se s naším 
poprodejním servisem

Rychle, lokálne 
a efektivne: zajistete, 

aby váš vysavac 
Glutton® opet fungoval
behem nekolika hodin.
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250 hodin 500 hodin 1 000 hodin
Plán údržby, jakmile 
váš vysavač Glutton® dosáhne  
250 provozních hodin.

Plán údržby, jakmile 
váš vysavač Glutton® dosáhne  
500 provozních hodin.

Plán údržby, jakmile 
váš vysavač Glutton® dosáhne  
1 000 provozních hodin.

V závislosti na způsobu použití:

Seznamte se s našimi plány údržby

Naši specialisté  
pro vaše opravy

- Kontaktujte nás, abyste se dozvěděli,

   kdo je vaším distributorem Glutton®:

   unikont@unikont.cz

Naše záruka

- Glutton® poskytuje plnou záruku na práci, 

  přepravu a náhradní díly.

Šetřete váš čas. 
Využijte naši e-mailovou  
adresu:   
objednavky@unikont.cz

Náhradní díly?
Technická podpora? 
Opravy?

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Máme řešení pro jakoukoliv vaši potřebu:

Pro přepravu 1 stroje Glutton®  
a 2 odpadních nádob  
(maximální přípustná 
hmotnost  750 kg)   

Pro přepravu 1 stroje Glutton® 
(maximální přípustná 
hmotnost 750 kg)

Pro přepravu 2 strojů Glutton® 
(maximální přípustná 
hmotnost 1 300 kg)

Pro přepravu 1 stroje 
Glutton® a 2 odpadních 
nádob (maximální přípustná 
hmotnost 1 300 kg) 

prívesy

Šetřete váš čas a ulehčete si život…
… používejte naše na zakázku vyrobené přívěsy  
pro snadnou a bezpečnou přepravu vašeho 
vysavače Glutton®

Přívěs Typ 750 kg  
pro přepravu 1 stroje Glutton® a 2 nádob

Čisté vnitřní rozměry:  
D 2,75 m × Š 1,28 m × V 0,39 m

Maximální přípustná hmotnost naloženého 
přívěsu: 750 kg

Hmotnost nenaloženého přívěsu: 280 kg 

Brzděná náprava, 750 kg 

3× kolo 155/13 (1 náhradní) 

Dodává se s parkovací botičkou  
pro bezpečné parkování ve svahu

Dvě zadní rohové opěrné nohy

Dodává se se třemi popruhy pro zajištění 
vysavače Glutton® a odpadních nádob  
na přívěsu 

Na podlaze je vyznačena poloha kol 
vysavače Glutton® pro snadnější nakládku, 
vykládku a upoutávání 

100% žárově pozinkovaný přívěs 

Světla a ukazatele

Technické charakteristiky

•  Bezpečná přeprava vysavače Glutton® 
a odpadních nádob.

•  Možnost tažení osobním vozidlem.

•  Otočné kolo na oji přívěsu usnadňuje 
parkování.

•  Přívěs je dodáván s popruhy, které 
slouží k zajištění vysavače Glutton®  
a odpadních nádob.

•  Přívěs, který se nepřeklápí. Zvýšená 
zadní dvířka fungují jako nakládací 
rampa pro bezpečné nakládání jednou 
osobou.

•  Podlaha z námořní překližky  
s protiskluzovou úpravou.

Jaké vám prináší 
výhody? 
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Přívěs Typ 750 kg  
pro přepravu 1 stroje Glutton®

Caractéristiques techniques

Čisté vnitřní rozměry: 
D 2 m × Š 1,25 m × V 0,39 m

Maximální přípustná hmotnost naloženého přívěsu: 750 kg

Hmotnost nenaloženého přívěsu: 220 kg

Nebrzděná náprava, 750 kg

3× kolo 155/13 – z nichž je jedno rezervní kolo upevněné  
na pravé straně přívěsu

Žárově pozinkovaný podvozek a ostatní díly

Zadní rohové opěrné nohy 2× 48 mm

2 parkovací botičky z PVC

150mm kovová zadní rampa

6 upevňovacích ok připevněných k podlaze (3 vlevo a 3 vpravo) 
pro zajištění vysavače Glutton® při přepravě

Světla a ukazatele

•  Přeprava vysavače Glutton® bezpečným způsobem.

•  Možnost tažení osobním vozidlem.

•  Otočné kolo na oji přívěsu usnadňuje parkování.

•  Přívěs je dodáván s popruhy pro zajištění vysavače Glutton®.

•  Přívěs, který se nepřeklápí. Zvýšená zadní dvířka fungují  
jako nakládací rampa pro bezpečné nakládání jednou 
osobou.

•  Podlaha z námořní překližky s protiskluzovou úpravou.

Technické charakteristiky

Jaké vám prináší výhody? 

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Přívěs Typ 1 300 kg  
pro přepravu 1 stroje Glutton® a 2 nádob

Čisté vnitřní rozměry: 
D 3 m × Š 1,76 m × V 0,97 m

Maximální přípustná hmotnost naloženého přívěsu: 1 300 kg 

Hmotnost nenaloženého přívěsu: 440 kg

Parkovací hlava 1 600 kg s parkovací brzdou, spojka a držák konektoru

3× kolo 185/14C, z nichž je jedno rezervní kolo

Dodáváno s parkovacími botičkami pro bezpečné parkování ve svahu

2 zadní rohové opěrné nohy s klikou umožňující nakládání a vykládání 
vysavače Glutton® bez toho, aby byl přívěs připevněn k vozidlu

Pro zajištění vynikající přilnavosti je podlaha přívěsu vyrobena  
z námořní překližky s protiskluzovou úpravou

Na podlaze je vyznačena poloha kol vysavače Glutton®  
pro snadnější nakládku, vykládku a poutání

Přívěs je vybaven dvěma velkými uzamykatelnými úložnými boxy  
pro umístění dvou prachových filtrů, boxy pro nástroje,  
jedním kanystrem s palivem atd.

Součástí jsou i držáky na lopatu a koště 

100% žárově pozinkovaný přívěs 

Světla a ukazatele

Přívěs Typ 1 300 kg  
pro přepravu 2 strojů Glutton®

Tento přívěs není schopen přepravovat další odpadní nádoby 

Všechny ostatní charakteristiky jsou stejné jako pro typ 1 300 kg  
pro 1 stroj Glutton®

Kontaktujte nás pro získání 
doplnujících informací o rešeních 
pro prepravu, které nabízíme pro váš 
vysavac Glutton®.

Technické charakteristiky

•  Pomocí tohoto velkého přívěsu můžete přepravovat jeden 
vysavač Glutton® a další dvě odpadní nádoby, dohromady 
tedy tři odpadní nádoby, což je postačující na celý den  
i v případě úklidu většího množství odpadů.

•  Přeprava vysavače Glutton® bezpečným způsobem.

•  Otočné kolo na oji přívěsu usnadňuje parkování.

•  Dodává se se třemi popruhy pro zajištění vysavače  
Glutton® a odpadních nádob na přívěsu.

•  Přívěs, který se nepřeklápí. Zvýšená zadní dvířka fungují  
jako nakládací rampa pro bezpečné nakládání jednou 
osobou.

•  Podlaha je vyrobena z námořní překližky s protiskluzovou 
úpravou.

Jaké vám prináší výhody? 
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reference

BelgiumTheme parks

Bruges

Glutton® ve FranciiGlutton® v Belgii
DODÁN DO VÍCE NEŽ 300 VELKÝCH  
A MALÝCH BELGICKÝCH MĚST

DODÁN DO VÍCE NEŽ 900 VELKÝCH  
A MALÝCH FRANCOUZSKÝCH MĚST 

VALONSKO

Charleroi Airport • Bruxelles Propreté • City of Brussels • Quaregnon • Uccle 

• Waremme • Ecole Royale Militaire Bruxelles • Hôpital Sainte-Elisabeth à 

Namur • Caterpillar Ind. - Gosselies • Société TNT courrier express (Liège 

Bierset) • Binche • Charleroi • Châtelet • Ciney • Dinant • Hannut • Herstal • 

Huy • Ixelles • Marche-en-Famenne • Mons • Mouscron • Molenbeek-Saint-

Jean • Namur • Schaerbeek • Soumagne • Nivelles • Spa • Tournai • Virton 

• Visé • Wavre • Woluwé-Saint-Pierre. • atd.

FLANDRY

Alken • Beersel • Boom • De Panne • Essen • Heist op den Berg • Herzele • 

Izegem • Keerbergen • Kontich • Knokke • Machelen • Middelkerke • Temse 

• Torhout • Veurne • Vilvoorde • Zele • Zottegem • Kaneka Ind. – Oevel • 

Aarschot • Blankenberge • Bruges • Antwerp • Dendermonde • Diksmuide • 

Hasselt • Geel • Herentals • Kortrijk • Leuven • Lokeren • Ninove • Mechelen 

• Nieuwpoort • Ostend • Ronse • Sint-Truiden • Sint-Niklaas • Torhout • atd.

Les ADP Aéroports de Paris • Champs-Elysées • Amiens • Apronet (Loos) • 

Les Ateliers du Bocage (CAT de Flers) • Aire sur la Lys • Ambarès • Anger • 

Antibes • Anzin • Aurillac •  Bapaume • Bastia • Bayonne • Blois • Briançon • 

Bonifacio • Caen • Canet en Roussillon • Cassel • Cassis • Chartres • Chateau-

giron • Chatellerault • Chelles • Colmar • Concarneau • Conches en Ouche 

• Cormeilles • Cormelles le Royal • Corte • Cysoing • Dax • Dinan • Dinard • 

Epernay • Evreux • Dunkirk • Flers • Gradignan • Grand Evreux Agglomération 

• Granville • Grenoble • Guebwiller • Harnes • Hellemmes • Hérouville Saint 

Clair • Honfleur • Hyères • l’île de Ré • Jarnac • Joué les Tours • La Baule-Es-

coublac • Landerneau • Lyon • le Crotoy • La Rochelle • Lens • Levallois Perret 

• Lille • Lomme • Lourches • Marans • Mauriac • Metz • Molsheim • Montau-

ban • Mont-de-Marsan • Monthermé • Mulhouse • Nice • Nouzonville • Oléron 

• Olivet • Oloron-Sainte-Marie • Ouistreham • Pau • Pérenchies • Plancoët • 

Pourrières • Quesnoy sur Deûle • Quimperlé • Rennes • Rickwiller • Riquewihr 

• Roubaix • Rouvroy • Sablé sur Sarthe • Saint-Omer • Saint-Quentin • Saint- 

Raphaël • Saint-Tropez (via SITA) • Salbris • Steenvoorde • Toulon • Toulouse 

• le Touquet • Tourcoing • Versailles • Vesoul • Villefranche de Rouergue • 

Villeneuve d’Ascq • Vitré • Syndicat Intercommunal de Flandre • atd.

Germany

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



V průběhu let byly do všech koutů světa dodány tisíce strojů Glutton®. Glutton® garantuje 
dokonalou spokojenost zákazníků ve všech klimatických a environmentálních podmínkách  
a je nyní dobře zaveden jako řešení pro úklid ve 21. století.

reference z celého světa… UK

GermanyLondon

Bruges

Spain

Portugal

Vysavače Glutton® můžete vidět v akci v mnoha zemích včetně Německa, 
Nizozemska, Španělska, Portugalska, Velké Británie, Maďarska, Rumunska, Itálie, 
Dánska, Švýcarska, Norska, České republiky a mnoha dalších.

Autobahnmeisterei Ratingen • Via Tech • Alcobaça • Alméria • Andraxt (FCC Medio 
Ambiente) • Barcelona • Berlin • Birmingham • Blankenburg • Breda • Bucarest • 
Budapest • Brighton • Caceres (contratas y servicios extremenos, SL) • Capri • Cascais 
• Cologne • The Hague • Differdange • Dudelange • Garda • Durango (UTE Durango) • 
Esplugues (Cespa) • Florence • Fürth • Gelsenkirchen • Geneva • Gothenburg • Graz • 
Groningen • Haarlem • Ibiza (via Cespa) • Lausanne • Leeuwarden • Lisbon • Ljubljana 
• Madrid • Majorca (Limpiezas urbanas de Mallorca) • Maastricht • Monchengladbach 
• Münsingen • Münster • Oslo • Oxford • Pforzheim • Prague • Puerto de la Cruz 
(Ténérife-Ayto de Puerto de la Cruz) • Rastatt • Saint Boi de Llobregat (Corresa) • Santa 
Cruz (Madeira) • Sankt-Polten • Sarajevo • Santurce (UTE Santurce) • Schoningen 
• Seixal • Seville • Son Cervera • Sopot • Svendborg • Swansea • Valdemoro (Ayto 
De Valdemoro) • Vienna • Vilafranca de Campo • Villanueva de Gallego (Ayto de 
Villanueva de Gallego) • Vlissingen • Walferdange • atd.

Turecko  Bodrum/Istanbul

Austrálie Brisbane 

Saúdská Arábie Madina 
 Mekka 
 Rijád

Rusko  Petrohrad

Chile Santiago

a mnoho dalších…

Glutton® v Evrope

Glutton® ve sveteČ

Berlin
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PAR
IS, 

FRA
NCE

UK

Italy

Lausanne
Chelsea

Prague

Saraje
vo

Belgium

Mecca

Saudi Arabia

Vysavač Glutton®, mimořádně efektivní při 
odstraňování všech druhů městského odpadu, 
je používán ve více než

5 000
60

velkých mest
v zemích,
kde zlepšuje pohodu jejich obyvatel.

 Reference z celého sveta:

Berlin

Czech Republic

cistí, aby pomohl mestu dýchat.



Na letištích: 

Letiště Roissy Charles de Gaulle, Paříž, Francie

Letiště Paris-Orly, Paříž, Francie

Letiště Saint-Exupéry, Lyon, Francie

Letiště Marseille Provence, Marseille, Francie

Letiště Schipol, Amsterdam, Nizozemsko

Letiště Brusel, Brusel, Belgie

Letiště Brussels South, Charleroi, Belgie

Mezinárodní Letiště Sarajevo, Sarajevo, Bosna

Kodaňské letiště, Dánsko

Letiště Ataturk, Istanbul, Turecko

Na nádražích:

SNCB, Belgie 

SBB CFF FFS, Švýcarsko 

SNCF, Francie

reference

Glutton® je všude tam, kde potřebujete dosáhnout 
čistoty klidným a tichým způsobem:
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Váš místní kontakt

Výhradní zastoupení pro ČR:

unikont@unikont.cz 
www.unikont.cz

tel.: (+420) 272 701 785
fax: (+420) 272 700 602

Služeb 609/6
108 00 Praha 10 


