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Znaczenie słowa odkurzacz jest powszechnie znane w kontekście urządzenia domowego 
do sprzątania drobnych zanieczyszczeń w obrębie gospodarstwa. Pojęcie to jest jednak znacznie 
szersze i bardziej złożone. Istnieje wiele rodzajów odkurzaczy, a modele domowe to wyłącznie 
czubek góry lodowej. W tym kontekście rynek odkurzaczy dzieli się wg ich finalnego 
użytkownika tj. na gospodarstwa domowego oraz biznesu i przemysłu. Podczas gdy odkurzacze 
domowe mają niewiele podgrup, odkurzacze zakładowe zwane też industrialnymi mają ich 
znacznie więcej. Skupiając się chwilowo wyłącznie na odkurzaczach zakładowych, najważniejszą 
cechą tego sektora jest niehomogeniczność jego nomenklatury co znaczy że nie należy traktować 
nazw poszczególnych podgrup lub nazw rozwiązań za finalne. Wpływa na to kilka elementów: 
rynek ten jest nowy, niezakorzeniony i niszowy oraz kreują go firmy zagraniczne (głównie 
Włoskie) i tłumaczenia różnicują się wpływając na różnorodność nazewnictwa 

 
Rysunek 1 Podział odkurzaczy zakładowych stosowany przez firmę Cleanea; wyk. Patrycja Sitko 

Powyższy schemat podziału odkurzaczy zakładowych, 
używany przez firmę CLEANEA, w pierwszej linii dzieli je na 
przemysłowe i profesjonalne. Pierwsze stosowane są  
w przeważającej części w tytułowym przemyśle. Można je znaleźć od 
produkcji części motoryzacyjnych, farb, papieru, żywności aż po 
lakiernie proszkowe, huty i kopalnie. Równolegle odkurzacze 
profesjonalne stosowane są przez piekarnie, cukiernie, warsztaty 
rzemieślnicze, pralnie ale także przez hotele i biura. Urządzenia te są 
generalnie mniejsze gabarytowo i lżejsze aby móc nimi wygodniej 
operować w codziennej pracy. Są przeciwieństwem odkurzaczy 
przemysłowych, których budowa i funkcje zaprojektowane są do 
wielogodzinnych prac stosunkowo ciężkich. Wewnętrzny podział 
tych dwóch grup odkurzaczy zakładowych może mieć dziesiątki opcji, 
głównie jednak dzieli się je co do sposobu zasilania czyli ilości 
silników (1-, 2-, 3-) lub rozwiązania równoległego czyli turbiny, 
sprężonego powietrza, akumulatora. Warto podkreślić iż odkurzacze 
zakładowe nie są odkurzaczami uniwersalnymi, nie ma modelu który 
wykonałby każdą pracę. Są one tak samo zróżnicowane jak zakłady w 
których mają pracować i zanieczyszczenia, które mają zbierać. 
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