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produktach oczekiwania jakie stawiane są tego 
rodzaju sprzętowi. Dzięki temu produkty Vikan 
Transport System® są odpowiednie dla każdego 
użytkownika niezależnie od rodzaju czy typu 
mytego pojazdu.

Unowocześniając produkty Vikan zawsze mamy 
na uwadze bezpieczeństwo mytych powierzchni 
i zabezpieczenie ich przed przypadkowym pory
sowaniem lub uszkodzeniem. W konsek wencji 
nowe szczotki mają krawędzie zabezpiec zone 
gumą. Staramy się stale poprawiać produkty 
Vikan Transport System® pod kątem ergonomii 
i wygody pracy.

Duńska jakość i doświadczenie
Vikan A/S jest w 100% duńską firmą, założoną 
w mieście Skive w 1898 roku. Od ponad 100 
lat produkujemy i udoskonalamy narzędzia i 
akcesoria do profesjonalnego mycia dla wielu 
dziedzin przemysłu. Nasze produkty i metody 
mycia uznane są za jedne z najlepszych na 
rynku. 

Vikan ma ugruntowaną pozycję na rynku 
światowym, reprezentowanym przez liczne 
euro pejskie firmy handlowe. Eksport stanowi 
85% całej produkcji zakładów Vikan. Nadal 
cała produkcja akcesoriów i praca na rozwojem 
produktów odbywa się w Danii – poza działem 
produktów z zawansowanych tekstyliów, które 

Pełny asortyment sprzętu, do profesjonal
nego stosowania w sektorze transportu.

Profesjonalny sprzęt jest niezbędny do szybkiego 
i skutecznego działania. Ten fakt nabiera jeszcze 
większego znaczenia przy myciu pojazdów 
ciężarowych i pojazdów w każdym sektorze 
transportu. Z tego powodu Vikan przygotował 
grupę produktów Vikan Transport System® – 
produktów szerokiego zastosowania, trwałych i 
dostosowanych do potrzeb mycia sektora trans
portowego.

Każdy produkt przygotowany został dla i we 
współpracy z profesjonalnymi użytkownikami 
w sektorze transportowym. Dzięki temu ponad 
70 narzędzi z grupy Vikan Transport System®  
pozwoli skrócić czas i zapewni najlepszy efekt 
mycia.

Vikan Transport System® oferuje produkty, które 
dzięki innowacyjności i funkcjonalnemu designowi 
mogą być stosowane w myciu: autokarów, auto
busów miejskich, samochodów ciężarowych i 
dostawczych, pojazdów szynowych, obsłudze 
samolotów i myjniach samochodowych. 

Produkty przygotowane we
współpracy z przyszłym użytkownikiem
Współpraca z końcowym użytkownikiem  sprzę
tu pozwala poznać I zastosować w naszych 
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obecnie produkujemy w Szwecji. Dzięki temu  
możemy stale kontrolować rozwój produktów i 
dostarczać je w najwyższej jakości.

Szeroki dostęp do użytecznych informacji
Na stronie www.vikan.com znajdziesz aktualne 
informacje o wszystkich naszych produktach, 
firmie, historii i organizacji firmy.

Spis treści
Szczotki z przepływem wody  Strona 04
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Wieszak do szczotek i akcesoria Strona 26

ZASADY ZARZĄDZANIA VIKAN A/S
Vikan przywiązuje dużą uwagę do przestrzegania 

wartości etycznych. Firmy dostarczające surowce 

i półprodukty dla Vikan muszą przestrzegać 

międzynarodowych zasad: poszanowania praw 

człowieka, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i 

środowiska. Wszyscy dostawcy Vikan’a muszą 

przestrzegać zasad zarządzania i kierowania 

przedsiębiorstwem Vikan’s Code of Conduct. 

Zasady te dostępne są na ww.vikan.com

CERTYFIKATY - DS/EN ISO 9001
Vikan A/S posiada system utrzymania I kontroli 

jakości zapewniający zgodność produktów z 

wymaganiami i specyfikacją produktu.

DS/EN ISO 14001
Vikan A/S posiada i stosuje system gwarantujący 

klientom, że produkty Vikan zostały 

wyprodukowane w sposób  przyjazny środowisku 

naturalnemu.
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Szczotki z przepływem wody



524752

475552

526952

526852

475752

475052
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Kod Rodzaj 
szczotki

Wymiary mm
(wys x gr x gł)

Długość 
włosia mm Materiał

Ilość szt w 
opakowaniu

per box
Max 
°C Opis

Szczotka przegubowa z przepływem wody

526852 Miękkie/
rozszczepione

150x240x110 50 PP/PBT 1 50 Szczotka przegubowa do mycia trudno 
dostępnych powierzchni. Przegub szczotki 
pozwala myć przy różnym kątem. Gumowy 
rant zabezpiecza myte powierzchnie przed 
uszkodzeniem.

Szczotki z przepływem wody

524752 Miękkie/ 
rozszczepione

115x250x150 50 PP/PBT 1 50 Szczotka kątowa do mycia dużych 
powierzchni, dwie płaszczyzny włosia 
powodują, że szczotka ma stały kontakt 
z mytą powierzchnią. Boczne krawędzie 
zabezpieczone gumą.

526952 Miękkie/ 
rozszczepione

135x210x100 50 PP/PBT 1 50 Lekka, wygodna szczotka polecana do 
mycia wszystkich powierzchni pojazdów. 
Zalecana np. do mycia wstępnego. Gumowy 
rant zabezpiecza myte powierzchnie przed 
uszkodzeniem.

475552 Miękkie/ 
rozszczepione

135x260x100 50 PP/PBT 1 50 Średniej wielkości szczotka do mycia 
wszystkich powierzchni, pozwala uzyskać 
najlepszy efekt mycia nawet w trudno 
dostępnych miejscach. Gumowy rant 
zabezpiecza myte powierzchnie przed 
uszkodzeniem.

475752 Miękkie/ 
rozszczepione

135x360x100 50 PP/PBT 1 50 Szeroka, uniwersalna szczotka do mycia 
dużych powierzchni. Efektywna na każdym 
rodzaju mytej powierzchni. Gumowy rant  
zabezpiecza myte powierzchnie przed 
uszkodzeniem.

475052 Miękkie/ 
rozszczepione

80x150x65 45 PP/PBT 5 50 Wygodna, lekka szczotka do mycia 
niewielkich i trudno dostępnych  
powierzchni.
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Szczotki z trzonkiem



525452

524652

522252

525252

522752
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Kod Rodzaj 
szczotki

Wymiary mm
(wys x gr x gł)

Długość 
włosia mm Materiał

Ilość szt w 
opakowaniu

per box
Max 
°C Opis

Szczotka ręczna ergonomiczna

524652 Miękkie/ 
rozszczepione

320x110x95 45 PP/PBT 5 50 Ergonomiczna szczotka do mycia ręcznego. 
Wygodna rękojeść i ułożenie włosia 
pozwalają szybko I skutecznie myć wszystkie 
powierzchnie. Rant  i rękojeść zabezpieczona 
gumą.

Szczotka ręczna z przepływem wody

525452 Miękkie/ 
rozszczepione

380x50x115 45 PP/PBT 5 50 Ręczna szczotka z przepływem wody z 
szybkozłączem do węża typu Gardena 
/ Hoselock. Korpus szczotki pozwala na 
stosowanie szamponu samochodowego typu. 
„sticks” (w pałeczkach).

Sczotki ręczne na trzonku

525252 Miękkie/  
rozszczepione

320x70x125 45 PP/PBT 9 50 Szczotka z gumowym rantem do mycia 
felg aluminiowych I kół. Odpowiednio 
długie włosie pozwala myć nawet trudno 
dostępne miejsca. Gumowy rant chroni myte 
powierzchnie.

522252 Miękkie/  
rozszczepione

430x70x65 45 PP/PBT 5 50 Szczotka na długim trzonku do różnych 
zastosowań przy myciu i pielęgnacji 
pojazdów.

522752 Miękkie/ 
rozszczepione

280x100x60 45 PP/PBT 5 50 Szczotka na krótkim trzonku do mycia 
pojazdów, felg, usuwania owadów, do mycia 
wstępnego.
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Szczotki do felg
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545252

525352

525052

525152

Kod Rodzaj 
szczotki

Wymiary mm
(wys x gr x gł)

Długość 
włosia mm Materiał w opak Max 

°C Opis produktów

Szczotki do felg

525152 Twarde 325xø48 - PP/nylon 13 100 Szczotka do mycia felg z padem nylonowym. 
Do mycia silnie zabrudzonych felg stalowych 
lub chromowanych.

525352 Twarde 325x170x65 40 PP/PBT 12 100 Spiralna szczotka do mycia felg aluminowych. 
Dwa rodzaje włosia krótkie i długie pozwalają 
skutecznie umyć felgę o każdym kształcie.

525052 Miękkie 325x170x65 40 PP/Włosie 
naturalne

12 60 Miękka, spiralna szczotka do mycia felg 
aluminiowych. Włosie wykonane jest z bardzo 
miękkiej mieszanki włosia naturalnego. 
Pozwala bezpiecznie myć każdy rodzaj felg 
aluminiowych.

545252 Miękkie/ 
rozszcze

pione

230x150x110 50 PP/PBT 2 100 szczotka do felg z przepływem wody. Zalecana 
do mycia kół w samochodach ciężarowych  i 
autobusach. Kolisty kształt szczotki pozwala 
skutecznie i bezpiecznie myć koła pojazdów 
ciężarowych.
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ściągaczki i myjki do szyb 



473752

707852

707952

552552

550052

707752

473352

473952

473552473852
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Kod Wymiary mm
(dł x gr x szer) Materiał Ilość szt w 

opakowaniu Max °C Opis produktów

Ściągaczki do wody  Wipenshine

707752 50x250x210 POM/Guma 6 100 Wipenshine, to profesjonalne ściągaczki do stosowania 
w myjniach samochodowych. Wykonane z bardzo miękkiej 
gumy, nie mają żadnych ostrych lub  twardych elementów. 
Bezpieczne dla lakieru i szyb  samochodowych. Można je 
stosować do wszystkich długości trzonków Vikan.

707852 50x350x210 POM/Guma 6 100

707952 50x450x210 POM/Guma 6 100

Myjka do szyb ze ściągaczką

473352 700x200x90 PP/aluminium 12 70 Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku.
Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud 
i owady nie niszcząc powierzchni.

473552 1000x200x90 PP/aluminium 12 70 Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku.
Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud 
i owady nie niszcząc powierzchni.

473752 500x200x90 PP 12 70 Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku. 
Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud 
i owady nie niszcząc powierzchni.

473952 740x200x90 PP/aluminium 12 70 Idealna do czyszczenia szyb o każdej porze roku.
Specjalna budowa gąbki pozwala skutecznie usuwać brud 
i owady nie niszcząc powierzchni. Wyposażona w trzonek 
teleskopowy do mycia szyb np. w autobusach.

473852 45x200x75 PP 24 70 Wkład do myjek  o numerze 473352, 473552,473752 i  
473952.

Uchwyt i pad do mycia szyb

550052 120x230x95 PP 10 121 Do usuwania owadów z szyb samochodowych, do 
stosowania z padem numer 552552 (biały).

552552 23x245x125 Nylon 10 100 Pad nylonowy do stosowania z uchwytem numer 550052. 
Używać wyłącznie do mycia szyb!
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Trzonki z przepływem wody



299252Q
299252

297352Q
297352 299752

299752Q

299152Q

299552Q

299152

297152
297152Q

13

Kod Wymiary mm
(dł x gr x szer) Materiał Ilość szt w 

opakowaniu
Max 
°C Opis produktów

Trzonki ergonomiczne z przepływem wody

299152 ø31x1540 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe 
przyłącze do podłączenia wody*.

299152Q ø31x1540 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do 
podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

299252 ø31x1020 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe 
przyłącze do podłączenia wody*.

299252Q ø31x1020 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do 
podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

299752 ø31x1900 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, stożkowe 
przyłącze do podłączenia wody*.

299752Q ø31x1900 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do 
podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

Trzonki teleskopowe z przepływem wody

299552Q ø31x1630 Aluminium/PP 10 50 Trzonek ergonomiczny z profilowanym uchwytem, przyłącze do 
podłączenia wody *szybkozłącze  ½’, posiada funkcję on/off – 
zawór dopływu wody.

Ergonomic telescopic waterfed handles

297152 ø34x1000-1600 Aluminium/PP 5 50 Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, 
przyłącze do podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

297152Q ø34x1000-1600 Aluminium/PP 5 50 Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, 
przyłącze do podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

297352 ø34x1600-2900 Aluminium/PP 2 50 Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, 
przyłącze do podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

297352Q ø34x1590-2880 Aluminium/PP 2 50 Trzonek teleskopowy, ergonomiczny z profilowanym uchwytem, 
przyłącze do podłączenia wody *szybkozłącze ½’.

*	(Hoselock,	Gardena)	szybkozłącza	pasujące
	 do	trzonków	Vikan	VTS	patrz	strona	25.
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Trzonki bez przepływu wody



15

5352521500

292513552
292515552

293752

297552

535252300

Kod Wymiary mm Materiał Ilość szt w 
opakowaniu

Max 
°C Opis produktów

Trzonek teleskopowy

297552 ø34x1630-2750 Aluminium/PP 2 50 Trzonek teleskopowy z ergonomicznym, wygodnym, 
profilowanym uchwytem.

Trzonek ergonomiczny

293752 ø31x1500 Aluminium/PP 10 50 Trzonek z ergonomicznym, wygodnym, profilowanym 
uchwytem.

Trzonki drewniane

292513552 ø31x1440 Drewno/PP 10 60 Uniwersalny trzonek drewniany z mocnym gwintem.

292515552 ø31x1550 Drewno/PP 10 60 Uniwersalny trzonek drewniany z mocnym gwintem.

Trzonki giętkie

535252-1500 ø15x1500 Stal/PP 10 121 Giętki trzonek stalowy do szczotek spiralnych*.

535252-300 ø20x300 Stal/PP 10 100 Krótki trzonek stalowy (elastyczny) do szczotek spiralnych*.

*Patrz	szczotki	strona	27.
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Szczotki do zamiatania
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311752

310852

310652

311552

Kod Rodzaj
włosia

Wymiary mm
(wys x szer x gr)

Długość 
włosia mm Materiał Ilość w 

opak
Max 
°C Opis produktów

Szczotki (miotły) warsztatowe

311552 Twarde 150x440x80 65 Drewno, 
PVC

1 60 Szczotka warsztatowa z uchwytem na 
gwint, włosie PVC, idealnie nadaje się do 
zamiatania silnie zabrudzonych, tłustych i 
mokrych powierzchni.311752 Twarde 145x670x70 65 Drewno, 

PVC
1 60

310652 Miękkie 120x320x60 55 PP, PBT 5 100 Szczotka z miękkim włosiem, do zamiatania 
drobnych zabrudzeń, polecana do 
warsztatów, serwisów, do sprzątania 
autobusów.

310852 Twarde 125x430x65 60 PP, PVC 5 60 Szczotka wykonana ze spienionego 
polipropylenu, odporna na działanie środków 
chemicznych. Przeznaczona do stosowania 
w serwisach samochodowych, garażach, do 
powierzchni silnie zabrudzonych mokrych i 
zaolejonych.
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Produkty z mikrofibry
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709252

709152

709052

521152

Kod Wymiary mm Materiał Ilość szt w 
opakowaniu Max °C Opis produktów

Gąbka mikrofibrowa

709052 50x180x120 Poliester/poliamid, 
Microfibra 

1 60 Gąbka z mikrofibry. Bardzo skuteczna przy czyszczeniu 
na mokro lub lekko wilgotno. Stosowana na sucho idealnie 
czyści i zbiera kurz z wnętrza pojazdu. Zalecana do 
nakładania wosku i pielęgnacji lakieru samochodowego.

Ściereczki mikrofibrowe

709152 320x380 Poliester/poliamid, 
Microfibra 

1 60 Uniwersalna ściereczka mikrofibrowa do czyszczenia 
na mokro i na sucho. Idealnie zbiera wszystkie tłuste 
zabrudzenia. Polecana do polerowania powierzchni.

709252 400x400 Poliester/poliamid, 
Microfibra 

1 60 “ Lustre cloth” jest specjalną ściereczką do czyszczenia 
szyb, luster, powierzchni metali. Jest skuteczna również 
bez stosowania detergentów. Usuwa ślady po owadach.

Zestaw ”VTS textiles”

521152 200x160x50 Poliester/poliamid, 
Microfibra 

10 60 Zestaw ”VTS textiles” zawiera 1 ściereczkę mikrofibrową 
uniwersalną, 1 ściereczkę Luster Cloth, atomizer na 
środek myjący lub wodę.
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Zestawy pędzli do detailingu



556452

556152

556352

556252

556052

21

Kod Rodzaj 
włosia

Wymiary  mm  
(wys x szer x gr)

Długość 
włosia mm Materiał Ilość szt w 

opakowaniu
Max 
°C Opis produktów

Zestawy pędzli do detailing

556052 Miękkie 260x100x10 - PP/PBT,PPN 5 80 Idealne do precyzyjnych prac lakierniczych, 
zaprawek lakieru, malowania drobnych 
elementów.

556152 Miękkie 280x130x25 - Drewno/ 
włosie 

naturalne

20 60 Do malowania drewna I ogólnych drobnych 
prac malarskich.

556252 Miękkie 232x7x42 - Drewno/ 
włosie 

naturalne

10 60 Do zaprawek lakierniczych.

556352 Miękkie 310x165x30 - Drewno/ 
włosie 

naturalne

20 60 Do malowania drewna I ogólnych drobnych 
prac malarskich.

556452 Miękkie 485x100x43 - PP/PBT,PPN 10 80 Idealne do ogólnych prac malarskich, do 
malowania w trudno dostępnych miejscach, 
załamaniach i zakamarkach.
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Szufle i szczotki do śniegu
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561552
521552

520052

Kod Rodzaj 
włosia

Wymiary  mm  
(wys x szer x gr)

Długość 
włosia mm Materiał Ilość szt w 

opakowaniu Max °C Opis produktów

Szufla 

561552 - 950x270x150 - PP 5 -18/+70 Trwała i poręczna szufla do stosowania 
jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów 
przewożących niebezpieczne ładunki, 
idealna w warunkach zimowych. 

Snow brushes

520052 Twarde 60x500x80 45 PP/PVC 10 -15/+60 Szczotka do śniegu ze skrobaczką. Prosta 
I trwała konstrukcja, skuteczna, łatwa do 
przechowywania w samochodzie. 

521552 Średnie 105x350x65 53 PP/mix 
włosia 

naturalnego

10 -15/+60 Delikatna szczotka do odśnieżania i 
omiatania pojazdów, specjalny kształt 
zapobiega zapychaniu się zabrudzeniami.
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Pistolet i złącza do wody



071152 070652 070952

071252

070752

071652071352070152070052071552

25

Kod Wymiary mm Materiał Ilość szt w 
opakowaniu Max °C Opis produktów

Pistolet do wody

071152 170x55x140 Rubber/mosiądz/stal 10 60 Solidny pistolet do wody, dzięki gumowym elementom 
odporny na uderzenia, ciśnienie pracy do max  25 bar. 
Regulowany rodzaj strumienia wody.

Złącza

070052 35x30x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Przyłacze wody Nito ½”, do kranów ½” lub ¾”. 
Max. ciśnienie 25 bar.

070152 45x30x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Złączka Nito ½” do węża ½”. 
Max. ciśnienie 25 bar.

071352 20x30x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Złączka Nito ½” do węża ¾” . 
Max. ciśnienie 25 bar.

071652 45x35x35 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Złącze Nito ¾” do węża ¾”  
Max. ciśnienie 25 bar.

070652 80x45x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Złącze Nito ½” do węża ½”, obrotowe, zapobiega 
skręcaniu się przewodu, posiada ”water stop”.
Max. ciśnienie 25 bar.

070752 60x30x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Złacze Nito ½” do przyłączania  trzonków z końcówką 
„Q” z wężem z zamontowaną szybkozłaczką Gardena/
Hozelock. Max. ciśnienie 25 bar.

070952 40x20x20 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Nypel Nito ½” do montowania bezpośrednio w trzonkach.
Max. ciśnienie 25 bar.

071252 30x25x25 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Przyłącze Nito ½”.Do montowania w pistolecie do wody.

071552 35x30x30 Chromowany mosiądz 10 -30/+80 Przyłącze Nito ¾” do montowania w pistolecie 071152.

*patrz	trzonki,	strona	13.
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061552

631052

450052

450252

70885240

70885260

558552

537252120

53725280

631552

644052

Kod Rodzaj 
włosia

Wymiary mm  
(wys x gr x gł)

Wymiary
mm Materiał Ilość w 

opak
Max 
°C Opis produktów

Wieszak ścienny

061552  55x240x165 - PP/Guma 6 100 Praktyczny wieszak na szczotki, ściągaczki I 
akcesoria Vikan VTS. Pomaga zachować porzą
dek i higienę sprzętu. Krawędzie wieszaka pokryte 
guma zapobiegają zsuwaniu się szczotek.

Ściągaczka podłogowa

708852-40  90x400x35 - PP/Guma 12 70 Ściągaczka z wysokiej jakości gumy odpornej na 
działanie oleju I detergentów. Rama ściągaczki 
odporna na korozję, łatwo dopasowuje się do 
nierówności posadzki.

708852-60  90x600x35 - PP/Guma 12 70

Szczotki do rur

537252-80 Twarde ø80x200 80 PBT/Stal 10 100 Szczotki do czyszczenia przewodów w cysternach 
a transporcie drogowym* Do stosowania z 
trzonkami giętkimi.537252-120 Twarde ø120x210 120 PBT/Stal 10 100

Szczotka do radiatorów

631052 Twarde ø45x480 45 PP/PBT 10 100 Szczotka do czyszczenia chłodnic i radiatorów.

Szczotki do wnętrz

450052 Twarde 70x290x30 30 PP/PBT 5 100 Do czyszczenia tapicerki, pomocna przy praniu 
tapicerki i czyszczeniu dywaników.

450252 Miękkie 85x300x30 45 PP/PBT 5 100 Do usuwania  drobnych zabrudzeń, kurzu, opiłków, etc.

631552 Miękkie 150x20x20 40 Włosie 
naturalne

12 50 Wygodny pędzelek z miękkim włosiem, do usu wa
nia kurzu I zabrudzeń z kokpitu, z wlotów powietrza.

Szufelka

558552  380x240x50 - Metal 10 100 Szufelka metalowa idealna do usuwania gorących 
zabrudzeń.

Szczotka do rąk

644052 Twarde 40x120x47 15 PP/PBT 10 100 Wygodna, odporna na gorącą wodę szczotka do 
szorowania rąk.

*patrz	trzonki,	strona	15.
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