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Nowość! 

Nowe worki do odkurzaczy przemysłowych w ofercie Lange Łukaszuk 

 

Worki do odkurzaczy przemysłowych z oferty firmy Lange Łukaszuk s.j. wytwarzane są z papieru, 

który charakteryzuje wysoki stopień filtracji, wytrzymałość na rozerwanie oraz niski opór 

przepływanego powietrza. Wysokiej jakości worki Lange Łukaszuk są nieocenione podczas pracy z 

odkurzaczami przemysłowymi różnych typów przy usuwaniu ciężkich i co więcej niebezpiecznych 

dla zdrowia, pyłów gipsowych, azbestowych czy drewnianych.  

 

Worki do odkurzaczy przemysłowych Lange Łukaszuk - niezastąpione podczas pracy z odkurzaczem  

Odkurzacze przemysłowe zostały skonstruowane z myślą o 

usuwaniu trudnych odpadów. Oznacza to, że worki w 

odkurzaczach przeznaczone są do gromadzenia pyłów 

gipsowych, szlifierskich czy drewnianych pochodzących z 

pracy z elektronarzędziami, takimi jak bruzdownica, 

szlifierka czy wiertarka. Dlatego też materiały użyte do 

produkcji wymiennych worków do odkurzaczy 

przemysłowych musi cechować wysoki stopień filtracji oraz 

niska przepuszczalność.  Worki papierowe  z oferty firmy 

Lange Łukaszuk s.j. charakteryzuje klasa filtrowania M, z 

wartością graniczną ≥ 1 mg/m3 oraz przepuszczalnością, 

której maksymalny poziom wynosi  < 0,1 %. Warto 

podkreślić, że worek ten jest bardzo trwały i został 

przeznaczony do najbardziej obciążonych pracą modeli 

odkurzaczy.   

Worki papierowe gwarantują magazynowanie odpadów przemysłowych wewnątrz, bez możliwości 

wydostawania się pyłów gipsowych czy szlifierskich poza zbiornik odkurzacza. Warto także zaznaczyć, 

że staranne wykończenie worka ściegiem maszynowym dodatkowo gwarantuje jego szczelność  i - co 

za tym idzie - bezpieczeństwo użytkowników podczas pracy z niebezpiecznymi odpadami. Worki 

oznaczone symbolem ST01 o pojemności 50l zostały opracowane dla następujących marek i modeli 

odkurzaczy przemysłowych: Starmix: IS ARM / ARH/ ARD 1250, Starmix: IS ARD 1450 / ARH 1050, 

Bosch: GAS 50 / 50 M, Metabo: ASR 2050 oraz SRH 2050 M, Hitachi RNT 1250M, Milwaukee: ASE / 

ASM 1400, Mafell: S50 D / S50 M, jak również Eibenstock: DSS 1250 M. Z kolei worki ST02 o 

kubaturze 25l współpracują z odkurzaczami Starmix: IS ARM / ARH/ ARD 1225 / ARD 1425, Bosch: 
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GAS 25, Metabo: ASR 2025, Hitachi: RNT 1225, AEG: RSE 1400, 

Mafell: S25 D / S25 M, Spit: AC1600, Rothenberger: Rodia Dry 

Cleaner 1200. Worek KS02 o pojemności 32l - 35l jest 

kompatybilny z odkurzaczami Starmix: HS A / AR 1432 / 1635, 

AS 1032, Starmix: GS 1030 / 1032 / 1232,  a także Kress: 1400 

RSEA. MK 01 to komplet worków o pojemności 30l 

przeznaczony do pracy z odkurzaczem przemysłowym Makita: 

440. 

 Wymienne worki do odkurzaczy przemysłowych z oferty firmy 

Lange Łukaszuk współpracują także z modelami: Karcher, 

Einhell, Kinzo, Hitachi, Protool oraz Festool.  

Odkurzacz przemysłowy jest niezwykle przydatnym urządzeniem podczas prac porządkowych po 

remoncie, a także stałego utrzymania czystości w zakładach stolarskich. Wymienne worki do 

odkurzaczy przemysłowych  dostępne w ofercie firmy Lange Łukaszuk pozwolą oczyszczać 

pomieszczenia z pyłów szlifierskich czy drewnianych bez obawy o nasze zdrowie. Co więcej, 

regularnie wymieniane worki przedłużą żywotność odkurzacza i umożliwią jego wykorzystanie przez 

wiele lat.  

 

Worek ST01, pojemność 50 l, kpl. 5 szt – cena brutto 97,17 zł 

Worek ST02, pojemność 25 l, kpl. 5 szt – cena brutto 60,27 zł 

Worek KS02, pojemność 32/35 l, kpl. 5 szt  – cena brutto 72,57 zł 

Worek MK 01, pojemność 30 l, klp 5 szt – cena brutto 47,97 zł 

 

Lange Łukaszuk sp. j. 

www.langelukaszuk.pl 

LANGE ŁUKASZUK s. j., rozpoczęła swoją działalność w roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na 

konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów termotopliwych. 

Początkowa działalność opierała się na dystrybucji produktów firmy Steinel, następnie do marek 

dystrybuowanych przez LANGE ŁUKASZUK dołączyły kolejno: Proxxon, Novus,  Felo, NWS, Kress, Benning, 

Bondhus, Scheppach, Collomix oraz Starmix. Sprzedanym wyrobom LANGE ŁUKASZUK zapewnia pełną obsługę 

gwarancyjną i pogwarancyjną w dwudziestu swoich punktach serwisowych na terenie kraju.  

 

Worki bawełniane gwarantują 

magazynowanie odpadów 

przemysłowych wewnątrz kasety 

odkurzacz, fot. Lange Łukaszuk 


