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Egenskaber
• Grundig rengøring igennem et sprøjtetryk på 4 bar  
 og en sugeeffekt på 230 mbar. 
•  Sprøjte- og opsugningsfunktionen kan betjenes uafhængigt  
 af hinanden. 
•  Separat ren- og spildevandstanke, der hver indeholder 6,5 liter. 
•  Separat beholder til skumdæmper. 
•  Klare, ergonomiske mundstykker. 
•  Langt støvsugerrør i rustfrit stål af hensyn til praktisk, ubesværet  
 arbejde. 
•  Gummibelagte hjul og store baghjul, der ikke efterlader mærker. 

Standardsæt
• 2 x 0,5 m støvsugerrør i rustfrit stål.
• 2,5 m kombinationsslange.
•  Gulvmundstykke 250 mm.
•  Møbelmundstykke 105 mm.
•  Tank til skumdæmper.

Maskine med Spray-Ex-system

Anbefalet brug
Designet til rengøring af tæpper og møbler på kontorer, klinikker, 
biografer og private hjem, såvel som indtræk i biler.

Med et sprøjtetryk på 4 bar og en sugeeffekt på 230 mbar rengør 
SE 7 hurtigt og grundigt. Sprøjtefunktionen kan aktiveres eller 
deaktiveres med ventilarmen på håndtaget. Væskestanden på både 
rent- og spildevandstankene er på 6,5 liter og kan til enhver tid 
kontrolleres igennem maskinens gennemsigtige låg.  Begge tanke  er  
separat aftagelige. En tredje indbygget beholder muliggør brug af 
skumdæmper. Det klare møbel- og gulvmundstykke giver frit udsyn til 
den overflade der rengøres. Den ergonomiske formgivning garanterer 
problemfrit arbejde. 
Ledningen på 7,5 m sikrer et stort arbejdsområde og kan rulles op på 
maskinen efter brug. Kabinettet er fremstillet af slagfast plastik og er 
udstyret med store gummibelagte hjul, der ikke efterlader mærker.

Sprøjte- og opsugningsfunktion 
kan vælges separat på enheden.

En separat tank muliggør brug 
af skumdæmper og garanterer 
problemfrit arbejde.

Møbelmundstykke til rengøring 
af bilsæder m.v.  
Sprøjtefunktionen  kan justeres 
via betjeningsarmen på hånd-
taget.

Gulvmundstykke med langt 
støvsugerrør til effektiv 
tæpperengøring.

SE 7 Tæpperenser

Tekniske data
Spænding 230 V / 50 Hz
Maks. effekt 1100 W
Effekt pumpe 50 W
Maks. sug 230 mbar
Sprøjtetryk 4 bar
Vandtankvolumen hver 6,5 l
Længde af ledning 7,5 m
Længde af støvsugerslange 2,5 m
Diameter, slange 38 mm
Slangediameter 38 mm
Vægt 13 kg
Mål (L x B x H) 55 x 35 x 63,5 cm

Enheder og tilbehør Varenr. Vejl. pris 
SE 7 tæpperenser 867-107001 2.995,95
Møbelmundstykke 867-107011 189,95
Gulvmundstykke 867-107010 249,95  

* Alle priser er i dkk. og er ekskl. moms og levering.
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