
Textilvårdsmaskiner
SE 4002

Rengör heltäckningsmattor, möbler och bilsäten ända in i fibrerna med tvätt-sug-principen. Dessutom rengör
och torkar SE 4002 släta golvytor. Den avtagbara färskvattentanken gör det möjligt att använda maskinen
som en grovdammsugare - suger upp både våt och torr smuts. Handmunstycke ingår.

Ingår i standardutrustningen:
• Tryck- och sugslang 2 m 35

mm
• 2 st 0.5 m 35 mm
• spolmunstycke med adapter för

hårda ytor
•
• Golvmunstycke Clips
• Fogmunstycke
• Möbelmunstycke
• RM 519
• Skumfilter
• Filterpåse 1 st
• Stötlist
• Behändigt bärhandtag
• Tillbehörsförvaring på maskinen
• Fack för verktyg

Best. nr.: 1.081-140.0

Tekniska data
Luftmängd (l/s) 70

Vakuum (mbar/kPa) 210/21

Kabellängd (m) 7,5

Arbetsbredd (mm) 230

Max. effekt (W) 1400

Effekt pump (W) 40

Spolhastighet l/min 1

Spoltryck (bar) 1

Tank (l) 4-4

Ljudnivå (dB(A)) 73

Nätspänning V 230

Frekvens (Hz) 50-60

Vikt utan tillbehör (kg) 8

Mått (l x b x h) (mm) 385x385x500



Passande tillbehör

Filter
Pappersfilterpåsar
5 st. Passar A 2201 F, A 2201, A 2231 PT, A 2251 Inox, A 2204, A 2234 PT, A
2254 Inox, A 2504, A 2534 PT och A 2554 Inox.
Best. nr. 6.959-130.0

Patronfilter
Best. nr. 6.414-552.0

Munstycken
Spraymunstycke
För rengöring av stoppade möbler och bilklädslar. Arbetsbredd: 110 mm.
Best. nr. 2.885-018.0

Möbelborste
Möbelmunstycke, för skonsam rengöring av stoppade möbler och bilsäten.
Best. nr. 2.863-150.0

Standard mattrengöringsmunstycke
Munstycke för grundlig rengöring av mattor.
Best. nr. 2.863-152.0

Extra långt fogmunstycke (350 mm)
Fogmunstycke: idealisk vid rengöring av svåråtkomliga områden, t ex mellan
bilsäten, dörrfack, etc.
Best. nr. 2.863-144.0

Bilmunstycke
Bilvårdsmunstycke, för snabb rengöring av bilsäten och stora mattbelagda ytor
som bagage- och fotutrymmen.
Best. nr. 2.863-145.0



Munstycken
Sugborste med hård borst
Sugborste, för grundlig rengöring av mattor och bilklädsel. Torkad smuts tas
enkelt bort.
Best. nr. 2.863-146.0

Sugborste med mjuk borst
För skonsam rengöring av ömtåliga ytor, exempelvis instrumentbrädan i bilen.
Best. nr. 2.863-147.0

Turbo möbelmunstycke
Best. nr. 2.903-001.0

Våt- och torrmunstycke
Våt- och torrmunstycke för mattor och hårda golv.
Best. nr. 2.863-113.0

Övriga tillbehör
Grovavskiljare/askfilter
Med tvättbart finfilter. Passar alla dammsugare. Rekommenderas där aska (t.ex.
från öppna spisen, pelletsbrännaren eller grillen) och grovsmuts behöver
avlägsnas. 20 l behållare, 1 m flexibel metallsugslang. TÜV-godkänd.
Best. nr. 2.863-161.0

Fogmunstycke i metall
Extra långt (360 mm), robust fogmunstycke i metall för effektiv uppsugning av
aska från svåråtkomliga ställen som t.ex. öppna spisen, bastuaggregatet och
grillen.
Best. nr. 2.640-951.0

Tillbehörssats
Bilvårdsset, invändigt, 8 delar
Set för invändig rengöring i bilen. Består av: 1,5 m sugslang, extra långt
fogmunstycke, bilmunstycke, hård sugborste, mjuk sugborste, universell
mikrofiberduk, sämskskinn (syntet) och bilrengöringsguide. (Förlängningsslangen
passar ej till SE 4002)
Best. nr. 2.862-128.0



Tillbehörssats
Flexibel sugslang för elverktyg, 2 delar, NW 35
1 m lång, extra tunn och flexibel slang med verktygsadapter för grovdammsugare
med inbyggda eluttag (pt=anslutning till elverktyg). Damm som uppstår vid
borrning, sågning och slipning sugs upp omedelbart.
Best. nr. 2.863-112.0

Hushållsset, 4 delar, NW 35
För rengöringsarbeten i hushållet: omkopplingsbart torrmunstycke, fogmunstycke,
möbelmunstycke, adapter för anslutning av tillbehör med Ø 37 till Ø 35 mm.
Best. nr. 2.638-510.0

Grovsmutssats, 6 delar, NW 60
Omfångsrikt set för all slags grovsmuts, t.ex. träspån: 2 m sugslang, 2 x 0,5 m
sugrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke, adapter.
Best. nr. 2.637-945.0


