
RYKSUGUR
ÞRIÐJUDAGUR  16. JÚLÍ 2013 Kynningarblað Einar Farestveit, Fönix, sýning á gömlum heimilistækjum. 

Ei n a r  Fa re s t v eit  s elu r 
 Dyson-ryksugur sem byggja 
á bresku hugviti. Þær eru 

með  svokallaðri Root Cyclone tækni 
eða með  sílendrum sem auka loft-
streymið og skilja að óhreinindi 
sem safnast í ryksugutank og hreint 
loft sem ryksugan blæs frá sér. Aflið 
sem vélin notar við þetta jafngildir 
allt að 100.000G. 

„Breski iðnhönnuðurinn og 

 uppfinningamaðurinn Sir James 
Dyson kom fyrst fram með þessa 
tækni en ryksugurnar eru poka-
lausar og nota minna rafmagn en 
hefðbundnar ryksugur með poka. 
Það kemur þó á engan hátt niður á 
sogkraftinum. Þegar tankurinn er 
fullur er auðvelt að losa hann af og 
þrífa.  Síurnar er sömuleiðis hægt 
að þrífa. Þá eru  fáan legar  ryksugur 
sem eru sérstaklega hugsaðar til 

að ryksuga dýrahár,“ segir Hlöðver 
Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 
hjá Einar Farestveit. Vélarnar eru 
byggðar úr vönduðu, sterku plast-
efni og eru að hans sögn afar  liprar 
í notkun.

Dyson-handryksugur
Einar Farestveit & Co hf býður upp 
á fjórar gerðir af  gólfryksugum, 
sem eru í tveimur mismunandi 

 sogstyrkleikum og þar að auki tvær 
gerðir af handryksugum. Handryk-
sugurnar eru þráðlausar og búnar 
sömu tækni og gólfryksugurnar. „Þær 
eru líka með löngu skafti þannig að 
það er hægt að nota þær sem gólfryk-
sugu og ganga þær í um tuttugu mín-
útur á hverri hleðslu,“ segir Hlöðver.

Dyson-viftur
Dyson hefur sömuleiðis sett á 

 markað handhægar og nettar 
viftur sem byggja á túrbínum. 
Þær draga loftið inn að neðan 
og blása því út í gegnum rauf í 
hringnum en loftstreymið er um 
15 sinnum meira en í venjuleg-
um spaðaviftum. „ Hönnunin er 
glæsileg og er ýmist hægt að stilla 
á heitan eða  kaldan blástur. Vift-
urnar fást í tveimur gerðum og 
fjórum stærðum.“

Pokalausar og þægilegar í notkun
Breski iðnhönnuðurinn og uppfinningamaðurinn Sir James Dyson setti í kringum síðustu aldamót á markað öfluga, pokalausa 
ryksugu sem hefur farið sigurför um heiminn og verið margverðlaunuð fyrir einstaka hönnun. Hann hefur síðan markaðssett 
handryksugur byggðar á sömu tækni auk þess sem Dyson á heiðurinn að nýstárlegum viftum.

Handryksugurnar eru þráðlausar og ganga í um tuttugu 
mínútur á hverri hleðslu.

Ryksugurnar byggja á svokallaðri Root Cyclone tækni eða sílendrum sem auka loftstreymið og skilja 
að óhreinindi sem safnast í ryksugutank og hreint loft sem ryksugan blæs frá sér.  MYND/GVA

Það fer lítið fyrir þessum viftum en loftstreymið er engu að síður 15 
sinnum meira en í venjulegum spaðaviftum.

Hágæða pokalausar ryksugur og mjög öflugar 

handryksugur fyrir þá sem vilja aðeins það besta.

Sem verkfræðingar verðum við að sjá 
handan við núverandi tækni og spyrja 
hvort til séu betri lausnir. Það er í raun 
drifkrafturinn hjá Dyson – ný hugsun sem 
leysir hversdagsleg vandamál. „Ég fann upp 
og þróaði Dyson Cyclone tæknina á þessum 
forsendum. Ég vissi að það hlyti að vera betri 
leið en gamla stíflaða tæknin. Einhverjum 
5.127 frumgerðum síðar, hafði ég lausnina.“

JAMES DYSON 
uppfinningarmaður 
cyclone vacuum 
tækninnar
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Ba r b a r a  G u ð n a dót t i r, 
 forstöðumaður Bóka- og 
byggðasafns Ölfuss, segir 

að á sýningu hafi verið  safnað 
ýmsum hlutum frá heimilum 
í sveitinni. „Íbúar hafa verið 
 duglegir að gefa til  safnsins 
muni sem þeir hafa notað í 
 gegnum  tíðina en á sýningunni 
eru  margar  gerðir af sauma- og 
prjónavélum, vefstóll, knipl-
tvinnar og kefli, eldavél,  taurullur 
og strauvél. Þar er líka sokka-
prjónavél, spólu rokkur, rokkur 
og margt fleira,“ segir Barbara og 
bætir við  munirnir komi frá fólki 
sem býr eða hefur búið í Ölfusi. 
„Þarna má sjá gamla strauvél 
sem kona í sveitinni átti en hún 
fékk hana frá systur sinni sem 
rak þvottahús í Reykjavík. Strau-
vélin á því mikla sögu að baki. Við 
vitum ekki sögu allra hluta á sýn-
ingunni en höfum reynt að draga 
fram það helsta sem vitað er um.“

Barbara segir að yfirleitt hafi 
hannyrðirnar verið í hönd-
um kvenna en þó eru undan-
tekningar á því. „Oft unnu karl-
arnir við handverk tengt leðri, 
viði og f leira. Einstakur karl-
maður átti það þó til að grípa í að 
sauma og prjóna og var Gunnar 
Markússon, fyrsti safnstjóri Bóka- 
og byggðasafns Ölfuss, mikill 
 hagleiksmaður hvað prjónaskap 
snerti. Hann hannaði og  prjónaði 
meðal annars hökul handa prest-
inum í Þorlákshöfn og eingirnis-
kjóla á konurnar í fjölskyldu 
sinni,“ segir Barbara enn fremur.

„Fleira en hannyrðir eru hluti 
af heimilisstörfunum og tekur 
sýningin mið af því að stór hluti 
heimilisstarfa var, og er enn, að 
elda, hugsa um börnin og að sjálf-
sögðu að halda heimilinu hreinu. 
Það hefur verið mikil hjálp að eiga 
góða ryksugu. 

Safnið á eina  merk i lega 
 r yk sug u, en það er bresk 
 Hoover-r yksuga sem hönn-
uð var af Henry Dreyfuss, sama 
iðnaðar hönnuði og hannaði fyrri 
týpur ryksugunnar. Módelið sem 

 safnið á er númer 612. Það kom 
fyrst á  markað í Bandaríkjunum 
árið 1940 en á Bretlandi kom það 
ekki á markað fyrr en árið 1949. 

Ryksugan á safninu var notuð í 
Hveragerði upp úr árinu 1954 en 
íbúi í Þorlákshöfn færði safninu 
ryksuguna.“

Heimilistæki fyrri 
ára í Þorlákshöfn
Á sumarsýningu Byggðasafns Ölfuss sem sett hefur verið upp á bókasafninu 
í Ráðhúsinu í Þorlákshöfn eru sýndir munir safnsins sem tengjast hannyrðum 
og ýmsum heimilisstörfum. 

Anna Jórunn Stefánsdóttir sýnir starfsfólki safnsins hvernig á að knipla. Hún færði 
safninu kniplpinna að gjöf.

Sigrún Ágústsdóttir er hér búin að setja upp prjónavél móður sinnar. Margir muna á 
sýningunni koma frá Sigríði Guðjónsdóttur, móður Sigrúnar. Nýjasti munurinn kom af 
tilefni sýningarinnar en það er rokkur sem Sigrún færði safninu.

Guðfinna Karlsdóttir bókavörður prufar bresku Hoover-ryksuguna sem notuð var í Hveragerði árið 1954.

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

Iðnaðarryksugur

App sem
þú þarft
Nýtt í spjaldtölvuna og snjallsímann

Nú er komið app fyrir Fréttablaðið:

Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna og snjall-
símann með nýja Fréttablaðsappinu. Nú er hægt að 
nálgast Fréttablaðið hvar sem er, á hverjum morgni. 
Sláðu inn Fréttablaðið á Google Play eða í App store 
og náðu í appið. 
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Upphaf  Nilfisk-ryksugunnar 
má rekja aftur til fyrsta 
áratugar tuttugustu aldar 

en árið 1906 stofnuðu P. A.  Fisker 
og H. M. Nielsen fyrirtæki sem bar 
nafnið Fisker & Nielsen.  Fisker 
var rafmagnsverkfræðingur og 
hafði unun af öllu sem sneri að 
rafmagnsmótorum. Hann fór að 
framleiða mótora í ýmis tæki á 
borð við viftur, eldhúslyftur og 
bora. „Hans stærsta afrek var hins 
vegar að hanna ryksugu árið 1910 
sem aðeins vó 17,5 kíló. Þannig gat 
ein manneskja stjórnað ryksug-
unni en önnur hreingerningar-
tæki á þessum tíma þurftu í það 
minnsta fjóra stjórnendur. Nilfisk 
C1 ryksugan var auk þess fyrsta 
rafmagnsryksugan í Evrópu og því 
bylting á heimilum,“ segir Sveinn 
Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
Fönix, en fyrirtækið hefur farið 
með umboð fyrir  Nilfisk-ryksugur 
í bráðum sjötíu ár.  

Hugmyndina að nafni ryksug-
unnar fékk Fisker frá símskeyta-
heimil isfang i  f y r ir tæk isins, 
sem var Nilfisk. „Fisker fékk 
síðan einkaleyfi á  ryksugunni 
og árið 1954 hafði  fyrirtækið 
selt eina milljón slíkra,“ upp-
lýsir Sveinn. Fisker & Nielsen 
hefur tekið ýmsum breytingum 
í gegnum  tíðina en heitir í dag 
 Nilfisk-Advance og hefur höfuð-
stöðvar í Kaupmannahöfn.

Rótgróið íslenskt fyrirtæki
Fönix sjálft á sér langa sögu en 
það var stofnað á Íslandi um 1934 
af dönskum kaupmanni. „Í fyrstu 
voru fluttar inn vefnaðar- og gjafa-
vörur, rennilásar og sokkabönd. 
Verksmiðjan Fönix framleiddi til 
dæmis sokkabönd á þessum milli-
stríðsárum,“ segir Sveinn glettinn 
en fyrirtækið hefur tekið miklum 
breytingum frá þeim tíma. 

Fön i x fék k u mboð f y r i r 
 Nilfisk-ryksuguna rétt eftir seinni 
heimstyrjöldina og var það mikið 
gæfuspor fyrir heimilin í landinu 
að sögn Sigurðar. Fólk  kepptist 
við að eignast þetta galdratól og 
margir söfnuðu í langan tíma 

fyrir slíku tæki. „Ætli ein  ryksuga 
á þeim tíma hafi ekki kostað ríf-
leg mánaðar laun,“ segir Sveinn 
en á fyrstu árunum lagði fólk 
inn  pantanir og greiddi inn á í 
marga mánuði áður en það fékk 
 ryksuguna í hendurnar.

Fjölbreytt úrval
Nilfisk-ryksugurnar má fá í fjöl-
mörgum útfærslum. „Við erum 
með allt frá minnstu heimilisvél-
unum upp í stærstu  iðnaðarvélar,“ 
segir Sveinn og bætir við að 
 Nilfisk-ryksugur séu til að mynda 
notaðar til að færa til heilu sand-
fjöllin í Miðausturlöndum. „Við 
þjónustum allt frá heimilum upp 
í lyfjageirann,“ segir Sveinn en 
margar ryksugurnar eru mjög sér-
hæfðar. Fönix býður auk þess ryk-
sugukerfi í veggi sem hafa verið 
nokkuð vinsæl undanfarin ár.

Sveinn segir verðið á ryk-
sugunum mjög gott. „Við  bjóðum 
upp á heimilisryksugur frá 26 
 þúsund krónum og upp í 118 
 þúsund krónur, en  aðalmunurinn 

á slíkum vélum er  sogkraftur og 
síu búnaður,“ segir Sveinn og 
 bendir á að einnig sé í boði mikið 
úrval af atvinnuvélum frá Nilfisk. 
„Við erum með fjölmargar vélar 
til sýnis hér hjá okkur en það er 
þó aðeins brotabrot af því sem er í 
boði frá  framleiðandanum,“ segir 
Sveinn og tekur sem dæmi að 
hefðbundnar gerðir af  ryksugum 
séu 300 talsins og þá eigi eftir að 
telja allar hinar fjölmörgu sér-
hæfðu vélar sem Nilfisk fram-
leiðir.

Góð ending og frábær gæði
Nilfisk-ryksugan sjálf hefur í 
grunninn verið eins upp byggð í 
áratugi að sögn Sveins. „ Ryksugan 

hefur auðvitað aukist bæði að afli 
og gæðum enda er filteringin 
orðin mjög góð í dag. Bestu vél-
arnar eru þannig að ekki kemur 
eitt rykkorn frá þeim,“ upplýsir 
Sveinn og telur að rótgróin saga 
Nilfisk-ryksugunnar auki á gæði 
vélanna. „Nilfisk-vélin hefur 
hundrað ára þróun á bak við sig 
og því mikil reynsla sem liggur hjá 
framleiðandanum.“

Nilfisk er gæðamerki sem sést 
til að mynda á því hve lengi vél-
arnar endast. „Ef vélarnar eru 
framleiddar eftir 1970 eru  miklar 
líkur á því að við komum þeim 
í gang,“ segir Sveinn og  bendir 
á að enn séu vélar í gangi sem 
framleiddar eru í kringum 1955. 

„Það kom ein vél hér inn um dag-
inn sem var frá því fyrir 1960 og 
hún var enn í notkun,“ segir hann 
glaðlega.

Skilvirk viðgerðarþjónusta
„Nilfisk leggur afar mikla áherslu 
á að veita góða þjónustu og það 
sama má segja um Fönix,“ segir 
Sveinn og bendir því til stað-
festingar á að enn megi fá vara-
hluti í eldgamlar ryksugur. Fönix 
rekur verkstæði í verslun sinni 
að  Hátúni 6a þar sem fólk getur 
komið með vélar sínar og fengið 
fyrirtaks þjónustu.

Nánari upplýsingar um Fönix 
og Nilfisk-ryksugurnar má finna 
á vefsíðunni www.fonix.is.

Umboðsaðili Nilfisk í nærri 70 ár
Saga íslenska fyrirtækisins Fönix er nátengd Nilfisk-ryksugunni. Úrvalið af ryksugum er afar mikið í Fönix en þar má fá allt 
frá litlum heimilisvélum upp í f lóknar iðnaðarvélar. Nilfisk-ryksugurnar endast afar vel og þó nokkrar sem framleiddar voru 
á sjötta áratugnum eru enn í notkun. 

Sveinn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Fönix, með nokkrar af fjölmörgum ryksugum sem eru í boði hjá Fönix í Hátúni 6a. MYND/GVA

Nilfisk á sér afar langa og góða sögu.
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HANDHÆGIR 
 FYLGIHLUTIR
Finnst þér leiðinlegt að þurrka 
af? Skilur tuskan eftir sig blautar 
rákir? 
Flestum ryksugum fylgja nokkrir 
fylgistútar. Smelltu þessum með 
burstanum framan á ryksuguna, 
settu hana í gang og renndu yfir 
hillur, raftæki, skrautmuni, borð 
og gluggakistur. Vittu til, þetta 
er mun fljótlegra en að þurrka af 
auk þess sem ekki þarf að hlaupa 
í vask til að skola tuskuna í tíma 
og ótíma. Það er líka upplagt að 
nota þessa aðferð við að þurrka 
ofan af bókunum í bókaskápnum 
sem vilja safna miklu ryki. Með 
tuskunni tekur það óratíma auk 
þess sem bækurnar geta blotnað. 
Með minni stútum er líka gott að 
ryksuga sófa og stofustóla eins 
og flestir þekkja en gleymið ekki 
rúmunum. Ef vel er að gáð má 
þar oft finna mikið ryk á undir-
dýnum og milli laga.

SAGA RYKSUGUNNAR
Ryksugan á sér langa sögu en 
hún hefur ekki alltaf verið í þeirri 
mynd sem við þekkjum í dag. 
Árið 1869 bjó uppfinninga-
maðurinn Ives McGaffey til fyrstu 
ryksuguna. Hún innihélt þó ekki 
mótor heldur þurfti að knýja hana 
áfram með handafli. 
1899 bjó John Thurman til 
ryksugu sem gekk fyrir bensíni og 
innihélt mótor. Það var stórt skref 
í þróun ryksugunnar. 
Húsvörðurinn James Spangler 
bjó til fyrstu rafmagnsryksuguna 
sem auðvelt var að færa á milli og 
halda á. Hann stofnaði fyrirtæki 
og hóf framleiðslu en seinna 
keypti frændi hans, William 
Hoover, framleiðsluna af honum. 
Árið 1919 voru ryksugur komnar 
inn á hvert einasta heimili í 
Bandaríkjunum. Frá þessum tíma 
hefur rafmagnsryksugan þróast í 
ýmsar stærðir og gerðir.

HEIMSINS STÆRSTA RYKSUGA
Ryksugur fást í ótal stærðum og gerðum. Þó er engin í líkingu við stærstu ryksugu í heimi. Reyndar er varla 
hægt að kalla hana ryksugu í venjulegum skilningi enda var hún ekki hönnuð til að halda heimilinu hreinu, 

heldur er fremur um að ræða ryksuguhólf. Geimstöðin Nasa byggði hólfið árið 1965 í 
Ohio og er það notað til þess að gera prófanir á geimförum og aukahlutum til þess 

að sjá hvernig úthaldið er í erfiðum aðstæðum út í geimi. Hólfið er í 
laginu eins og risastór byssukúla og er 30 

metrar á breidd og 37 metrar á hæð. Þessa 
dagana er verið að nota hólfið í prófun á 
geim skutlunni Orion sem á að ferðast til 

tunglsins á næsta ári. 

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 

Akureyri Furuvöllum 15. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

Sérfræðingar í 
RYKSUGUM

ZD10-50LRyk/blautsuga Drive Z
1000W, 50 lítrar1000W, 50 lítrar

28.900,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98-3B 3000W, 3 mótorar 

90 lítrar, PP vatnstankur

49.900,-
Ryk/blautsuga Drive ZD98A-2B 2000W, 70 lítrar

43.900,-

gArges HKV-100GS30 1000W, 30 lítrar

27.900,-
Pullman Ermator S 13P ll E t S 13

254.600,-

ga Spandy heimilisryksug
1600W, HEPA filter1600W HEPA filter

5.990,-
Drive Bískúrsryksugan 1200W, 20 lítrar

7.490,-
Cyclon ryksuga Model-LD801

2200W, 3 lítrar2200W 3 lítrar

8.990,-

Fyrir fyrirtækin Fyrir alvöru verktakay verktaka Fyrir meistaraFyrir meistara

Fyyrir minni spámennFyrir minni spámennyrir minni spámenn Fyrir stærri spámennFyrir stærri spámennFyrir stærri spámenn Fyrir iðnaðarmanninnðnaðarmanFFyrir iðnaðarmanninnF

Fyrir bílskúrinnbííííííllllllskúriiiiinnnnnFyrir bí nníííííllllllskúriiiiinnnnnFyrir húsbóndannFyrir húsbóndann Fyrir allaFyrir alla

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

23.900,-23 900


