
SE 4001

in ciuda intretinerii zilnice mochetele devin de multe ori tot mai putin aspectuoase cu tim-
pul. Se formeaza urme inestetice care nu mai pot fi indepartate cu un aspirator normal. Ci-
ne vrea sa economiseasca costurile pentru curatarea profesionala de catre un specialist, 
poate utiliza aspiratoarele Kärcher cu functie de spalare. Asa numitele aspiratoare 3in1 
sau aparte cu stropire - extractie ca de exemplu Kärcher SE 4001 permit o curatare in 
adancime a covoarelor. in plus se potrivesc perfect pentru curatarea de pardoseli tari ca de 
exemplu, piatra, placi de ceramica si linoleum. in comparatiecu curatarea conventionala 
Kärcher SE 4001 ofera un avantaj decisiv: se foloseste doar apa curata din rezervorul de 
apa curata. Apa murdara este colectata separat. Contrar procesului de curatare cu burete 
si cu galeata, apa murdara nu intra in contact cu apa curata. Astfel murdaria nu este intin-
sa ci indepartata eficient. SE 4001 garanteaza o curatare optima in adancime si o manipu-
lare confortabila. Pe baza volumului sau de accesorii, aparatul poate fi utilizat si ca aspira-
tor umed/uscat cu functionalitate completa.
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SE 4001

Date tehnice
Numar de comanda  1.081-130.0

 4039784254138
Vacuum mbar / kPa 210 / 21
Debit aer l/s 70

l 4
W 1400 / 40

Cantitate pulverizare l/min 1
Presiune pulverizare bar 1
Cablu de racordare m 7,5
Greutate fara accesorii kg 7,8

Dotare
Furtun de aspirare pulverizare cu 
maner

m / mm 2 / 35

Stück / m / 
mm

2 × 0,5 / 35 / Plastic / –

Duza pulverizare EX cu ajutaj pentru 
suprafetele dure

 

 Clips
Duza aspirare uscata  Clips
Duza pentru rosturi   / –
Duza pentru tapiterii  
Sac filtru din hartie Stück 1
Filtru din materiale spumante  
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Numar de 
comanda

Duze

Duza de tapiterie cu lamele cu perii 1 2.863-150.0 Duze de tapiterie cu lamele cu peri pentru aspirarea scaunelor 
(de masina) si a mobilierului tapitat ca de exemplu canapele, 
fotolii, pat si altele.



Duza de aspirare umeda si uscata 
comutabila cu varf de stationare 
integrat

2 2.863-000.0 Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita 
pentru aspirarea perfecta a murdariei. Adaptare usoara la 
murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior. 
Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.



Duza spray - extractie pentru cura-
tarea tapiteriei

3 2.885-018.0 Duza spray - extractie . Ideala pentru curatarea profunda a 
mobilierului tapitat si a scaunelor de masina. 

Duza lunga pentru spatii inguste 4 2.863-223.0 Duza pentru spatii inguste a fost reproiectata. Ideala pentru 
locurile greu accesibile din interiorul masinii. Potrivit pentru 
toate aspiratoarele multifunctionale de la Kärcher.



Duza de auto 5 2.863-145.0 Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehiculelor 
de la scaune pana la porbagaj. 

Perie de aspirat cu peri tari 6 2.863-146.0 Perie de aspirat pentru o curatare completa a tapiteriei si 
suprafetelor de covoare din masina. Murdaria uscata se 
indeparteaza usor datorita perilor stabili.



Perie de aspirat cu peri moi 7 2.863-147.0 Perie de aspirat cu peri foarte moi pentru o curatare blanda a 
suprafetelor sensibile din masina ca de exemplu grila de bord 
sau consola centrala.



Duza pentru rosturi extra lunga 
(350 mm)

8 2.863-144.0 Duza pentru rosturi foarte lunga speciala pentru curatarea 
locurilor greu accesibile precum rosturi, santuri, crapaturi si 
alte spatii inguste, ca de exemplu intre perne, in buzunarele 
laterale a masinii sau intre perete si mobila.



Filtre

Sac de filtru din hartie 9 6.959-130.0 Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de 
filtrare excelenta. Sacii se desting prin rezistenta mare la 
rupere si prin capacitatea de retentie a prafului fin. Set de 5 
bucati.



Filtru cartus 10 6.414-552.0 Filtrul cartus Kärcher permite atat aspirarea umeda cat si 
aspirarea uscata fara schimb de filtre. 

Seturi accesorii

Kit pentru casa 11 2.863-002.0 Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate 
fi schimbata si o duza pentru tapiterie. Setul de accesorii 
practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifunctio-
nale Karcher pentru uz casnic.



Set de aspirare pentru uz casnic, 4 
piese

12 2.638-510.0 Set de accesorii complex, potrivit pentru toate misiunile de 
curatare pentru uz casnic. Pentru aspirarea podelei, aspirarea 
niselor, aspirarea tapizeriei si multe altele.



              


