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Ring „MI“: odkurzacze centralne, czyli wsysanie konkurencji

Fabryka Vacu-Maid mieÊci si´

w niewielkim i malowniczym mia-

steczku Ponca City w stanie Oklaho-

ma. Miasto jest niewielkie, ale s∏ynie

z dwóch znaczàcych obiektów prze-

mys∏owych. Do niedawna najwi´k-

szej rafinerii ropy naftowej w USA

oraz najwi´kszej i w znacznym stop-

niu zautomatyzowanej fabryki odku-

rzaczy centralnych. Vacu-Maid jest

wi´c produktem amerykaƒskim. Po-

chodzenie tego produktu mo˝na roz-

poznaç po konstrukcji samych jedno-

stek centralnych, które jak samocho-

dy z USA sà bardzo wygodne, mocne

i co najwa˝niejsze tanie.

Aby przystàpiç do porównania sys-

temów odkurzaczy centralnych, musi-

my najpierw nakreÊliç zasad´ dzia∏a-

nia systemu, który zamontowany jest

najcz´Êciej w domu jednorodzinnym

lub rzadziej w apartamentach lub

obiektach przemys∏owych.

System

Podstawowym jego

elementem jest jed-

nostka centralna po∏à-

czona z siecià przewodów ukrytych

w Êcianach i stropach budynku ∏àczà-

cych jà z gniazdami ssawnymi zamon-

towanymi w pomieszczeniach miesz-

kalnych. Mo˝emy wi´c podzieliç sys-

tem na trzy podstawowe elementy:

● jednostki centralne,

● materia∏y instalacyjne,

● akcesoria do sprzàtania - analogicz-

ne do tych znanych z odkurzaczy

przenoÊnych, z tà ró˝nicà, ˝e wà˝

gi´tki ma d∏ugoÊç od 7,5 do 15 mb.

Obserwowana na Êwiecie globaliza-

cja, a w efekcie koncentracja Êrodków

produkcji zaowocowa∏a znacznym

ograniczeniem liczby podmiotów do-

starczajàcych wymienione powy˝ej

elementy. I tak materia∏y instalacyjne

czyli kszta∏tki z PCV oraz gniazdka

i akcesoria instalacyjne dostarczane sà

przez trzech liczàcych si´ producen-

tów, z których dwóch posiada domi-

nujàce pozycje na rynku globalnym.

Poniewa˝ rodowód odkurzaczy cen-

tralnych wywodzi si´ zza oceanu, ∏a-

two si´ domyÊliç, gdzie powy˝sze pro-

dukty sà produkowane. T∏umaczy to

te˝, dlaczego instalacje centralnego

odkurzania na ca∏ym Êwiecie wykonu-

je si´ w systemie calowym, a nie me-

trycznym. Wprawdzie podejmowane

sà do dziÊ próby wprowadzenia na

rynki europejskie kszta∏tek i rur pro-

dukowanych w Europie w systemie

metrycznym, lecz, niestety, na razie

jest to skazane na niepowodzenie ze

wzgl´dów ekonomicznych, gdy˝ ˝ad-

nemu producentowi w Europie nie

uda si´ uzyskaç takiego efektu skali

jaki uzyskali amerykaƒscy dostawcy.

Akcesoria

Pobie˝na analiza akcesoriów do

sprzàtania pozwala zauwa˝yç, ˝e

w tym segmencie dominujà dostawcy

z Dalekiego Wschodu. Produkty po-

wtarzajà si´ u wielu dostawców, a je-

dynym elementem godnym porówna-

nia jest cena. Zdarzajà si´ przypadki,

kiedy te same ssawki potrafià ró˝niç

si´ cenà nawet o 50%. Jak zwykle wy-

t∏umaczyç to mo˝na powodami ekono-

micznymi. Importerzy, którzy posia-

dajà wi´kszy udzia∏ w rynku, posiadajà

te˝ ni˝sze koszty zaopatrzenia i mogà

zaoferowaç atrakcyjniejsze ceny.

Jeden silnik?

Je˝eli wszystko jest takie same, to

czym zatem ró˝nià si´ oferty dostaw-

ców odkurzaczy centralnych? Ró˝nià

si´ i to sporo. Ale najpierw kolejna

niespodzianka. Wszyscy liczàcy si´ do-

stawcy jednostek centralnych u˝ywajà

silników produkowanych przez jednà

firm´: Ametek z USA. Na szcz´Êcie,

sam Ametek oferuje wiele silników,

dzi´ki czemu odkurzacze mogà mieç

ró˝ne przep∏ywy i podciÊnienia. 

Filtracja

Jak wi´c przystàpiç do porównania?

Zacznijmy od metod filtracji w jed-

nostkach centralnych, bo okazuje si´,

˝e jest to podstawowy element kon-

strukcyjny pozwalajàcy na podzia∏

Vacu-Maid
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Odkurzacze centralne Vacu-Maid sprzedawa-
ne sà w Polsce od 10 lat. Tutaj te˝ system ten
zosta∏ zamontowany i uruchomiony u wielu
tysi´cy u˝ytkowników. Jest to wi´c rozwiàza-
nie sprawdzone, a producent wiarygodny, tym
bardziej ˝e pierwszy odkurzacz Vacu-Maid po-

wsta∏ w 1948 roku. Mamy wi´c do czynienia z prawie ju˝ szeÊç-
dziesi´cioletnià tradycjà w budowie odkurzaczy centralnych.
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