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Parkeringsposition på begge sider af
motortoppen.

Egenskaber
• Hygiejnisk poseskift med  
 den lukbare, fem-lags  
 fleece støvsugerpose.
• Komfortabel transport i én hånd  
 takket være den lave vægt og de  
 kompakte mål.
• Praktisk stor fodbetjent tænd/sluk-
 kontakt.
• To sideparkeringspositioner til 
 støvsugerslange og rør.
• Stor låsbar ledningskrog.

Standardsæt
• 2 x 0,5 m aluminiumsrør.
• 2,5 m støvsugerslange.
• Fleece filterkurv.
• Støvsugerpose.
• Fugemundstykke og møbel-
 mundstykke.
• Kombimundstykke 280 mm.

Innovativ og kraftfuld professionel støvsuger

Udforsk den nye EVO-generation med maksimal ydeevne og et minimum af 
driftsomkostninger! Spar tid og penge med T11 EVO. Takket være den enorme 
ydeevne på 210 mbar og den store beholder på 9 liter er du godt klædt på til lange 
driftsperioder og effektivt arbejde.
Den økonomiske motor på 700 watt med et lavt støjniveau på kun 72 dB(A) har 
tilstrækkeligt med kraftreserver og er individuelt justerbar til alle overflader via den 
indbyggede regulering af sugestyrken.
Nem tømning, to parkeringspositioner, fire tilbehørsbåse, aktivitetsradius på 13 m, 
udskiftelig kombimundstykke, rør i kvalitetsaluminium, robust støvsugerslange, 
transport i én hånd, nyeste fleecefilterteknologi og den unikke låsbare 
ledningskrog fuldender T11 EVO's profil.
T11 EVO opfylder alle standarder, der kendetegner  en professionel og moderne 
støvsuger, med alle praktiske detaljer.

Sugestyrkeregulering til optimale 
indstillinger på en hvilken som helst 
overflade. 

Stor låsbar ledningskrog.

T11 EVO



5

Praktisk og let: 
Støvsuger og tilbehør kan 
nemt transporteres i én hånd. 

Enheder og tilbehør Varenr.  Vejl. pris 
T11 EVO støvsuger 867-111060 1.295,00
Kombimundstykke 280 mm 867-111316 139,95
Fleece støvsugerposer (10 stk.) 00080921 99,00
HEPA H13 fleece støvsugerposer (10 stk.) 867-106061 119,00
Fugemundstykke 230 mm 867-101023 24,95
Fleksibel fugemundstykke 600 mm 00080920 99,00
Møbelmundstykke 867-106028 24,95

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

Robust beholder med støddæmper 
hele vejen rundt og glider til dørtrin. 

Nem at åbne ved poseskift. 

Robust understel med letløbende 
styrehjul og stort baghjul.

Kompakt design  
med motor 
beskyttelsesfilter,  
fleece filterkurv  
og støvsugerpose.

Tekniske data
Spænding 230 V / 50 Hz
Maks. effekt 700 W
Lydniveau 72 dB(A)
Energiklasse for rengøring af tæpper C
Energiklasse for rengøring af hårde gulve A
Støvfiltreringsklasse C
Beholdermateriale plastik
Beholder 13 liter (brutto)
Posevolumen 9 liter
Længde af ledning 10 m
Længde af sugeslange 2,5 m
Diameter, sugeslange 32 mm
Diameter, rør 32 mm
Vægt 4,8 kg
Mål (L x B x H) 29 x 40 x 40,5 cm
Energiklasse A


