
SE 4001

Odkurzacze z funkcją prania skutecznie czyszczą wykładziny tekstylne i dywany na całej 
długości runa w jednym podejściu roboczym. Doskonale sprawdzają się w praniu tapicerki 
samochodowej czy obić meblowych. Odsysają suche zanieczyszczenia i zbierają wodę z 
podłóg twardych. Do zbierania suchych śmieci należy stosować worki filtracyjne. W modelu 
SE 4001 opcjonalnie można zamontować filtr typu cartridge. Odkurzacze serii SE są pole-
cane właścicielom zwierząt domowych i alergikom - wraz z antyalergicznym środkiem 
czyszczącym RM512 usuwają 99% roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek.
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SE 4001

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.081-130.0

 4039784254138
Wydatek powietrza l/s 70
Podciśnienie mbar / kPa 210 / 21
Przewód zasilający m 7,5
Szerokość robocza mm 230
Maksymalna moc przyłącza W 1400
Moc pompy W 40
Wydajność spryskiwania l/min 1
Ciśnienie spryskiwania bar 1

Wyposażenie standardowe
Wąż spryskująco-odsysający z 
uchwytem

m / mm 2 / 35

Dysza spryskująco-odsysająca z 
nasadką do podłóg twardych

 

Dysza podłogowa  Clips
Ssawka do tapicerki  
RM 519  
Filtr piankowy  
Papierowa torebka filtracyjna Stück 1
Listwa odbojowa  
Wygodny uchwyt 3 w 1  
Przechowywanie wyposażenia na 
urządzeniu

 

  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla SE 4001
1.081-130.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Dysze

Dysza spryskująco-odsysająca 1 2.863-152.0 Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych. 
Ssawka spryskująco-odsysająca do 
tapicerki

2 2.885-018.0 Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy 
piorących. Doskonała do dogłębnego czyszczenia tapicerki 
oraz foteli samochodowych.



Ssawki

Ssawka do tapicerki ze szczeciną 3 2.863-150.0 Ssawka do tapicerki ze szczeciną zapewnia delikatne od-
kurzanie foteli samochodowych oraz tapicerki np. sofy, fotele, 
kanapy, łóżka itp.



4 2.863-223.0 
Długa ssawka szczelinowa 
(350mm)

5 2.863-144.0 Długa ssawka szczelinowa do czyszczenia trudnodostępnych 
miejsc takich jak szczeliny, otwory np. pomiędzy fotelami, w 
kieszeniach bocznych samochodu, między ścianą a meblami.



Ssawka samochodowa 6 2.863-145.0 Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego 
czyszczenia - od dywaników po bagażnik. 

Ssawka z twardą szczeciną 7 2.863-146.0 Ssawka do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładziny 
dywanowej w samochodzie. Bez problemu usuwa zaschnięte 
zabrudzenia.



Ssawka z miękką szczeciną 8 2.863-147.0 Ssawka z dodatkową miękką szczeciną do delikatnego czysz-
czenia wrażliwych powierzchni w samochodzie, np. deska 
rozdzielcza lub konsola środkowa.



Zestawy wyposażenia

9 2.863-221.0 
Zestaw do domu 10 2.863-002.0 Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze 

ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg twar-
dych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.



Zestaw dla domu, 4 częściowy 11 2.638-510.0 Bogaty zestaw wyposażenia do wszystkich domowych prac 
czyszczących. Przeznaczony do czyszczenia podłóg, szcze-
lin, tapicerki itp.



Filtry

Papierowe torebki filtracyjne 12 6.959-130.0 5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warst-
wach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące drobny pył. 

Wkład filtracyjny Cartridge 13 6.414-552.0 Filtr typu Cartridge przeznaczony do odkurzania na sucho i 
mokro bez wymiany filtra. 

  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


