
Vispa EVO - suunniteltu puhdistamaan helposti

SERTIFIKAATIT

TEKNINEN KUVAUS Vispa EVO Essential
Puhdasvesisäiliö l 15/3,2
Likavesisäiliö l 17/3,7
Jännite ja nimellisteho V/W 24/720
Työleveys mm 355/13,9
Imusuulakkeen leveys mm 440/17,3
Työteho maks. m2/h 1300/ 13993
Pesuharja (n.) mm (1) 355/13,9
Harjapaine Kg 30/66,1
Harjamoottori V/W 24/440
Harjan pyörimisnopeus rpm 140
Imumoottori V/W 24/280
Imuteho mbar 76
Vetotapa - Semi-aut.
Pesunopeus Km/h 2.5
Käyttöaika (Eco) maks. h 2
Akut (kpl) V/Ah C5 (2) 12 (AGM) - (2) 12 (pure lead)
Koneen mitat (P x K x L) mm 791x1110x490/31,1x43,7x19,2
Koneen paino (akulla) Kg 74/163,1

VAKIOVARUSTEET Vispa EVO Essential
Comfort
Ohjauspaneeli •
Tuntimittari •
Pesuaineliuoksen määrän ilmaisin •
Vedenmäärän valitsin •
Imusuulake ja imusuulakkeen tuki alumiinia •
Eco Mode •
Stop&Go •
Automaattinen harjan irrotus •
Imusuulake on varustettu polyuretaanisilla imukumeilla, joista käytettävissä on kaikki neljä pintaa. •
Värikoodatut osat •
Täyttökorkki •
Ergonominen likavesisäiliön kahva •
Safety
Käynnistyskytkimet •
Luisumisenestopyörät •

ASIANMUKAINEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO AUTTAA PITÄMÄÄN PUHDISTUSTEHON TASAISENA

Siksi päivittäistä huoltoa vaativat osat on merkitty keltaisella värillä. 
Näin käyttäjä tunnistaa helposti osat, jotka tulee puhdistaa työskentelyn loputtua.

Vispa EVO -yhdistelmäkoneen pesuaineliuoksen 
määrä on helposti nähtävissä koneen kyljessä 
olevasta läpinäkyvästä ilmaisimesta.

Imusuulake kääntyy 180 astetta, ja kun se on 
sivuasennossa, imusuulakkeen irrottaminen 
huoltoa varten on helppoa ja nopeaa.

Helppo ja nopea harjan kiinnitys sekä irroitus: paina käyttökytkintä kolme 
kertaa ja vahvista toimenpide Vispa EVO näytöltä irroittaaksesi harjan.

Pesuainesäiliön tyhjentäminen on nopeaa ja kätevää, koska yhdistelmäkoneen 
etuosaan voidaan kiinnittää erillinen tyhjennysletku.

Vaivaton pääsy akkutilaan.

Vispa EVO on nopeasti valmis käyttöön. Veden 
täyttö on nopeaa pikatäyttöön suunnitellun korkin 
kautta, joka on sijoitettu koneen etuosaan.

Likavesisäiliössä on kahva, joten se on helppo nostaa tyhjennystä varten.

LISÄVARUSTEET Vispa EVO Essential
Latauslaite mukana •
CFC Light •

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
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COMAC ON KEKSINYT VISPAN UUDELLEEN!

Vispa EVO -yhdistelmäkone on tunnettu profiilistaan, mutta sen 
uudessa mallissa säilyvät – tosin modernilla vivahteella – ne klassiset 
pyöristetyt muodot, jotka ovat aina tehneet siitä ainutlaatuisen.
Kompakti ja tehokas Vispa EVO on ihanteellinen pienten ja keskisuurten 
tilojen puhdistukseen.
Vispa EVO on yhdistelmäkone, jossa on vetoalusta/pesuharja ja 35 
cm:n työleveys. Se on täydellinen ratkaisu lattian puhdistamiseen, 
joissa on tarve puhdistaa jopa 1.300 m2:n pintoja.

VISPA EVO:N EDUT

• Comacin kompaktien yhdistelmäkoneiden uusi kehitysaskel 
Vispa EVO tarjoaa monia tuttuja ominaisuuksia, jotka saivat 
alkuperäisen Vispan erottumaan edukseen – tätä ketteryyden, 
voiman, luotettavuuden ja teknologisen innovaation ainutlaatuista 
yhdistelmää on ilo käyttää.

• Vispa EVO on kestävä ja luotettava, mutta silti kompakti, minkä 
ansiosta se on kätevä ja helppo käyttää.

• Vispa EVO varmistaa, että siivous on turvallista ja ammattimaista. 
Tehokas puhdistus ja kuivaus tekevät siitä ihanteellisen 
yhdistelmäkoneen erilaisten kohteiden turvalliseen siivoukseen.

• Ekotoiminto vähentää Vispa EVO:n melutasoa, joten sitä voidaan 
käyttää ympäristöissä, joissa vaaditaan hiljaisempaa    äänentasoa.

Mitoilla ei ole merkitystä, kun halutaan mittavia
resurssi- ja kulutussäästöjä

Vispa EVO – ketteryys ja teho kohtaavat erittäin kompaktissa
yhdistelmäkoneessa

Pieni koko, suurenmoinen suorituskyky

REFERENSSIALATMALLIT VISPA EVO -TEKNOLOGIAT

VISPA EVO
Yhdistelmäkone pesuharja

Työleveys: 355 mm

Siivousliikkeet Terveydenhuolto Julkinen 
sektori

Ho.Re.Ca Terveys ja Liikunta AutoteollisuusTeollisuus TukkuliikkeetKuluttajamyymälät Liikenne

Ohjausvarsi taittuu kiinni yhdistelmäkoneen runkoon, jolloin konetta 
voidaan säilyttää myös pienessä tilassa.
Erittäin kompaktit mitat myös helpottavat kuljetusta.

Ohjausvarren korkeutta voidaan säätää käyttäjän kannalta 
mahdollisimman ergonomiseksi.

Vispa EVO on Comacin valikoiman edistyksellisin kompakti yhdistelmäkone, johon on saatavissa myös Comac Fleet Care Light - järjestelmä. 

CFC Light -järjestelmä takaa investoinnin kannattavuuden ja mahdollistaa konekannan tilan kauko-ohjauksen – milloin ja missä kutakin konetta 
käytetään, kuka sitä käyttää ja onko huoltotarvetta. Näin ongelmiin voidaan puuttua nopeasti, jolla vältetään mahdollisesti toimintaseisakkeet 
ja kalliit huollot.

Comacin keskeinen tavoite on kehittää ja luoda mahdollisimman ympäristömyönteisiä tuotteita, ja siksi Vispa EVO:ssa käytettyihin 
teknologioihin on kiinnitetty erityistä huomiota..

ECO MODE
Ekotilassa työskentely ei ainoastaan vähennä Vispa EVO:n energiankulutusta ja melutasoa, vaan myös parantaa 
tuottavuutta optimoimalla veden, pesuaineen ja akun käytön. Toiminto tekee Vispa EVO:sta ihanteellisen valinnan  
ympäristöissä, joissa vaaditaan hiljaisempaa äänentasoa ja kaikkialla, missä on ihmisiä.

STOP&GO
Koneen toiminnot sammuvat automaattisesti eli pesuaineliuoksen tulo pysähtyy, vetoalusta/harja sammuvat 
automaattisesti, imumoottori sammuu automaattisesti viiveellä. Kaikki aiemmin aktivoidut toiminnot palautuvat jälleen 
käyttöön ajokytkimiä painamalla.

Yksi painike, rajattomat mahdollisuudet: 
paina vain virtapainiketta aloittaaksesi Vispa EVO:n käytön.  

Erinomainen jopa 2 tunnin työskentelyaika.
Sisäänrakennettu latauslaite mahdollistaa 
Vispa EVO -yhdistelmäkoneen lataamisen 
missä tahansa.

Vispa EVO:n suuret pyörät tekevät siitä 
erittäin vakaan ja helpon kuljettaa.

Imusuulake ja runko ovat alumiinia, kone on vahva mutta samalla 
kevyt, joten se on helppo kuljettaa minne tahansa.
Erityinen korroosionestomaali suojaa Vispa EVO -yhdistelmäkoneen 
runkoa kosteudelta ja kulumiselta.

Vispa EVO on varustettu imusuulakkeella, joka seuraa koneen ajosuuntaa myös 
käänteissä ja takaa täydellisen puhdistuksen ja kuivauksen mihin suuntaan tahansa.

Pesuainekäyttöliuoksen tasainen jakautuminen koko vetoalustan/pesuharjan pinnalle 
varmistaa tasaisen puhdistuksen pienemmällä kulutuksella.

Vispa EVO on varustettu tehokkaalla 
440 W harjamoottorilla. Harjan 
enimmäispaine on 30 kg, mikä takaa 
optimaalisen puhdistustuloksen.

Vispa EVO on varustettu 
käynnistyskytkimillä, jotka pysäyttävät 
kaikki toiminnot, jos käyttäjä löysää 
otettaan ohjausvarresta, mikä varmistaa 
turvallisuuden myös odottamattomissa 
pysähdyksissä.

Yhdistelmäkoneen rakenne on 
PE-muovia, joka on suunniteltu 
suojaamaan kaikkia mekaanisia osia ja 
takaamaan niiden lujuus ja kestävyys.

Vispa EVO:n imusuulake on suunniteltu täysin uudelleen. Tämä yhdessä imumoottorin 
tehon ja läpimitaltaan suurempien imuputkien kanssa parantaa kuivaustehokkuutta ja 
takaa, että lattialla on heti turvallista kävellä. 

Käyttäjäystävällisyys on aina ollut Comac yhdistelmäkoneiden 
tunnusmerkki, eikä Vispa EVO ole poikkeus.
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ASIANMUKAINEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO AUTTAA PITÄMÄÄN PUHDISTUSTEHON TASAISENA

Siksi päivittäistä huoltoa vaativat osat on merkitty keltaisella värillä. 
Näin käyttäjä tunnistaa helposti osat, jotka tulee puhdistaa työskentelyn loputtua.

Vispa EVO -yhdistelmäkoneen pesuaineliuoksen 
määrä on helposti nähtävissä koneen kyljessä 
olevasta läpinäkyvästä ilmaisimesta.

Imusuulake kääntyy 180 astetta, ja kun se on 
sivuasennossa, imusuulakkeen irrottaminen 
huoltoa varten on helppoa ja nopeaa.

Helppo ja nopea harjan kiinnitys sekä irroitus: paina käyttökytkintä kolme 
kertaa ja vahvista toimenpide Vispa EVO näytöltä irroittaaksesi harjan.

Pesuainesäiliön tyhjentäminen on nopeaa ja kätevää, koska yhdistelmäkoneen 
etuosaan voidaan kiinnittää erillinen tyhjennysletku.

Vaivaton pääsy akkutilaan.

Vispa EVO on nopeasti valmis käyttöön. Veden 
täyttö on nopeaa pikatäyttöön suunnitellun korkin 
kautta, joka on sijoitettu koneen etuosaan.

Likavesisäiliössä on kahva, joten se on helppo nostaa tyhjennystä varten.

LISÄVARUSTEET Vispa EVO Essential
Latauslaite mukana •
CFC Light •

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
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Vispa EVO - suunniteltu puhdistamaan helposti

SERTIFIKAATIT

Vispa EVO Essential
l 15
l 17
V/W 24/720
mm 355
mm 440
m2/h 1300
(n.) mm (1) 355
Kg 30
V/W 24/440
rpm 140
V/W 24/280
mbar 76
- Semi-aut.
Km/h 2.5
h 2
V/Ah C5 (2) 12 (AGM) - (2) 12 (pure lead)
mm 791x1110x490

TEKNINEN KUVAUS 
Puhdasvesisäiliö 
Likavesisäiliö
Jännite ja nimellisteho 
Työleveys 
Imusuulakkeen leveys 
Työteho maks. 
Pesuharja
Harjapaine 
Harjamoottori
Harjan pyörimisnopeus 
Imumoottori
Imuteho
Vetotapa
Pesunopeus 
Käyttöaika (Eco) maks. 
Akut (kpl)
Koneen mitat (P x K x L) 
Koneen paino (akuilla) Kg 74

VAKIOVARUSTEET Vispa EVO Essential
Comfort
Ohjauspaneeli •
Tuntimittari •
Pesuaineliuoksen määrän ilmaisin •
Vedenmäärän valitsin •
Imusuulake ja imusuulakkeen tuki alumiinia •
Eco Mode •
Stop&Go •
Automaattinen harjan irrotus •
Imusuulake on varustettu polyuretaanisilla imukumeilla, joista käytettävissä on kaikki neljä pintaa. •
Värikoodatut osat •
Täyttökorkki •
Ergonominen likavesisäiliön kahva •
Safety
Käynnistyskytkimet •
Luisumisenestopyörät •

ASIANMUKAINEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO AUTTAA PITÄMÄÄN PUHDISTUSTEHON TASAISENA

Siksi päivittäistä huoltoa vaativat osat on merkitty keltaisella värillä. 
Näin käyttäjä tunnistaa helposti osat, jotka tulee puhdistaa työskentelyn loputtua.

Vispa EVO -yhdistelmäkoneen pesuaineliuoksen 
määrä on helposti nähtävissä koneen kyljessä 
olevasta läpinäkyvästä ilmaisimesta.

Imusuulake kääntyy 180 astetta, ja kun se on 
sivuasennossa, imusuulakkeen irrottaminen 
huoltoa varten on helppoa ja nopeaa.

Helppo ja nopea harjan kiinnitys sekä irroitus: paina käyttökytkintä kolme 
kertaa ja vahvista toimenpide Vispa EVO näytöltä irroittaaksesi harjan.

Pesuainesäiliön tyhjentäminen on nopeaa ja kätevää, koska yhdistelmäkoneen 
etuosaan voidaan kiinnittää erillinen tyhjennysletku.

Vaivaton pääsy akkutilaan.

Vispa EVO on nopeasti valmis käyttöön. Veden 
täyttö on nopeaa pikatäyttöön suunnitellun korkin 
kautta, joka on sijoitettu koneen etuosaan.

Likavesisäiliössä on kahva, joten se on helppo nostaa tyhjennystä varten.

LISÄVARUSTEET Vispa EVO Essential
Latauslaite mukana •
CFC Light •

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
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