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Čo má výrobná prevádzka dočinenia
s udržateľnosťou

Hor sa do Rakúska, hor sa do Zell am See: Tu vzniká dávkovač. 
Pritom ho tu však iba jednoducho nezmontujú, firma Hagleitner 
si priamo tu vyrába väčšinu dielov vo vlastnej réžii. S utierkami k 
dávkovaču je to podobné: V Zell am See vyrába firma Hagleitner 
dezinfekčný roztok; v Zell am See sa vlís napustí a konfekcionuje. 
Prepojenie kompetencií znamená zaručenie kvality: Odborníci sú 
zárukou kvality zo všetkých oblastí činnosti.

Alternatívnym riešením by bolo to, čo sa bežne deje na trhu – tu 
vyrábať dezinfekčný roztok, tam vlhčiacu utierku. Systémové 
komponenty sú takýmto spôsobom často prepravované na druhý 
koniec zemegule, všetka táto preprava však znamená záťaž pre 
životné prostredie a zvyšovanie skleníkového efektu. Vo firme 
Hagleitner preto výrobné kroky na seba nadväzujú – priestorovo 
tak blízko, ako je to len možné. Pretože udržateľný musí byť celý 
hodnotový reťazec.

XIBU 2WIPE hybrid
prvý dávkovač vlhčených utierok na svete

Zodpovednosť – Made in Austria

Ouvertúra

Ruka sa priblíži k dávkovaču, ten sa automaticky otvorí, na scéne 
sa objaví dezinfekčná utierka, ruka ju odoberie, dávkovač sa 
zatvorí.

Svetová novinka

Tento vynález vlastne ešte ani nedorazil. Žiadne balenie Flowpack 
sa už nebude hrať v izbe na schovávačku. Žiadna dezinfekčná 
utierka už nevyschne, pretože je v balení úplne navrchu. Prsty už 
nezavlečú žiadne baktérie, pretože utierka musí ísť naspäť pod 
veko. Už žiadny dátum exspirácie neuplynie po otvorení, pretože 
dávkovač si pamätá: Dnes som vydal prvú dezinfekčnú utierku z 
nového balenia; keď dátum exspirácie uplynie, zablokujem sa (za 
predpokladu, že táto funkcia je požadovaná). Dezinfekčná utierka si 
zaslúži poriadnu ochranu: Ochranu pred vyschnutím, pred bakté-
riami, pred uplynutím dátumu spotreby; a navyše aj fixné miesto na 
uchovávanie.

Intermezzo

Byť človekom znamená byť vynálezcom. Toto definuje náš druh; 
pritom vždy potrebujeme ten povestný prvý pokus: Na zapálenie 
ohňa v lampe; na uvedenie kolesa do pohybu; na let kozmickou 
loďou do vesmíru – na automatické podávanie dezinfekčných 
utierok.

Vynálezca

O takomto dávkovači premýšľal priekopník hygieny Hans Georg 
Hagleitner po prvýkrát v roku 2020: „Bolo to náročné obdobie, 

obzvlášť žiadaná bola dezinfekcia proti koronavírusu. 
Balenia Flowpack ležali všade navôkol. Vtedy pri-

šiel nápad sám od seba“, vysvetľuje vynálezca. 
„Dezinfekčná utierka musí zostať k dispozícii 
na dosah na jednom mieste a pritom si 
zachovať komplexnú účinnosť. Potrebuje 
dávkovač tak, ako mlieko chladničku.“ Trvalo 

to iba dva roky, potom sa zrodil nový výrobok. 
V októbri 2022 ho Hans Georg Hagleitner a 

jeho tím predstavili svetu. Predchádzali tomu 
desaťročia skúsenosti s konštruovaním dávkovačov.

Finále

Zdvíha sa opona a prichádza XIBU 2WIPE hybrid. Dávkovač dis-
ponuje piatimi patentmi, udržateľným energetickým konceptom a 
odosiela údaje o používaní digitálne.

Pripravení na ovládanie jednou rukou? Týmto nastáva revolúcia v 
používaní dezinfekčných utierok.

O svetovej novinke a jej vynálezcovi

„Dezin-
fekčná utierka 
potrebuje dáv-
kovač tak, ako 
mlieko chlad-

ničku.“
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Uchovávanie na jednom mieste

Už nikdy viac žiadne balenia Flowpack všade naokolo. XIBU 2WIPE 
hybrid udržateľne konzervuje dezinfekčné utierky a poskytuje ich na 
jednom mieste – presne tam, kde sú potrebné.

Ochrana proti vyschnutiu

Už žiadne vyschnuté dezinfekčné utierky na vrchu balenia 
Flowpack, tento dávkovač tomu zabráni. Jeho patentovaný tesniaci 
systém zachováva každú dezinfekčnú utierku vlhkú – a vďaka tomu 
účinnú po celú dobu použiteľnosti.

Ovládanie jednou rukou

Stačí len pridržať ruku a kryt sa hneď automaticky otvorí. Dezin-
fekčnú utierku je teraz možné hygienicky, bezpečne a s ľahkosťou 
vybrať – s jednou rukou.

Ochrana pred kontamináciou

XIBU 2WIPE hybrid je ako hradba na ochranu pred nečistotami a 
baktériami. Dezinfekčná utierka za dezinfenkčnou utierkou: Ruka sa 
pritom dotkne len utierky, ktorú odoberie. K upchatiu nedochádza, 
pretože upchatie by znamenalo nebezpečenstvo kontaminácie.

Vlhké – od prvej utierky až po poslednú

Balenie je v dávkovači umiestnené zvislo. Pôsobením gravitácie sa 
dezinfekčný roztok vyvážene rozptýli, každá utierka je rovnomerne – 
a neobmedzene účinná.

Ochrana pred krádežou a stratou

Dokonca aj hosť môže dezinfikovať svoje okolie (ak si to prevádz-
kovateľ želá). Odcudziť tu však nemôže nikto nič. Dávkovač na 
stene stráži svoje balenie Flowpack ako v trezore, dlhoprstí vyjdú 
naprázdno.

Nikdy prázdny

Dezinfekčná utierka je v dávkovači vždy k dispozícii, pretože XIBU 
2WIPE hybrid pracuje s dvomi baleniami: Ak sa jedno balenie 
spotrebuje, dávkovač sa automaticky prepne – a začne sa používať 
druhé balenie.

Vždy v obraze

Nie všetky dezinfekčné utierky sú rovnaké. Hore na dávkovači má 
svoje miesto držiak etikety, ktorej štítok je možné vymeniť: Sú na 
ňom uvedené informácie o obsahu, účinnom spektre, skúšobnej 
norme a dobe pôsobenia.

Údaje s pridanou hodnotou

XIBU 2WIPE hybrid poskytuje svoje vlastné údaje: Dávkovač 
odosiela digitálne údaje, informuje o počte vydaných 
utierok, stave naplnenia – všetko je viditeľné cez apliká-
ciu a webový portál. Údaje v reálnom čase 24/7 s HsM 
gateway. Šetrí to cestu aj čas.

Obmedzenie spotreby

Každá dezinfekčná utierka je cenná. Plytvanie vyjde 
draho. Tomu sa však dá zabrániť: Čím na kratšiu dobu 
sa dávkovač otvorí, tým menej utierok je možné naraz vybrať. Toto 
je možné nastaviť pomocou aplikácie.

Full Service

Každá starosť o techniku sa s týmto balíkom ušetrí: Spoloč-
nosť Hagleitner vykonáva proaktívnu údržbu zariadení, keď je to 
potrebné; dávkovač o tom sám informuje. Raz ročne sa vykonáva 
kontrola techniky, opotrebované diely spoločnosť Hagleitner vymení 
v prípade potreby.

Snímač exspirácie

Po otvorení balenia začne plynúť čas: Dezinfekčná utierka napus-
tená alkoholom potom vydrží jeden mesiac, utierka 
bez alkoholu tri mesiace. Na želanie potom dávkovač 
následne zablokuje balenie Flowpack – možnosť aktivá-
cie cez aplikáciu.

LED kontrolka a dosah senzora

Kontrolku na prednej strane dávkovača je možné vyp-
núť. To je samozrejmosť najmä vtedy, ak v miestnosti 

spia ľudia. Okrem toho je možné nakonfigurovať dosah senzora, 
pretože dávkovač nemá vykonávať svoju funkciu bez vyzvania 
(pokiaľ k nemu nepristúpite bližšie).

Energia v zornom poli

V prípade XIBU 2WIPE hybrid sa ako udržateľný preukázal aj ener-
getický koncept. Dávkovač funguje voliteľne s elektrickým prúdom 
zo siete, s akumulátorom alebo energyBOX. Za predpokladu, že 
dávkovač vydá 100 utierok denne: V tomto prípade vydrží nabíja-
teľný akumulátor 7 mesiacov. To isté platí aj nenabíjateľný energy-
BOX, ktorý viaže výkon batérie.

energyBOX je vyrobený z recyklovaného plastu. Na konci jeho 
životnosti vezme firma Hagleitner energyBOX späť, aby ho odo-
vzdala na recykláciu. Od recyklácie k recyklácii sa tak uzatvorí kruh.

Hygiena je v bezpečných rukách Ešte viac – s aplikáciou Hagleitner360Vitajte v novom svete dezinfekčných utierok


