
WD 7.200

Odkurzacz dzięki wyposażeniu w płaski filtr falisty może równocześnie zbierać suche za-
nieczyszczenia i wodę bez ryzyka zatkania filtra. Doskonale sprawdzi się w piwnicy, 
garażu, przydomowym warsztacie, podczas remontu oraz w sytuacjach awaryjnych np. 
gdy w domu wyleje pralka, czy pęknie rura. Płaski filtr falisty umiejscowiony na głowicy nie 
zajmuje przestrzeni wewnątrz zbiornika i jest łatwy w demontażu. Funkcja wydmuchu 
umożliwia usuwanie liści bez potrzeby zasysania ich do zbiornika. Zaczep na zderzaku 
umożliwia szybkie i wygodne odstawienie ssawki podczas krótkich przerw w pracy, a obu-
dowa odkurzacza posiada uchwyty na akcesoria. W wyposażeniu 2,2 m wąż ssący, 25 l 
zbiornik z tworzywa sztucznego, ssawka podłogowa przełączana, ssawka szczelinowa 
oraz standardowy filtr falisty.
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WD 7.200

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.347-530.0

 4039784400689
Moc jako ekwiwalent wydajności* W 1200
Zużycie energii W 1200
Przewód zasilający m 6
Średnica wyposażenia mm 35
Pojemność zbiornika l 25 / Elementy z plastiku
Napięcie V 220–240
Ciężar kg 9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 504 × 337 × 547

Wyposażenie standardowe
Wąż ssący m / mm 2,2 / 35
Ssawka podłogowa na mokro/sucho  changeover with hook for parking position
Ssawka szczelinowa  
Płaski filtr falisty  Standard
Fizelinowa torebka filtracyjna Stück 1
Funkcja wydmuchu  
Listwa odbojowa  
Pozycja parking  
Pokrętło obsługowe (ON/OFF)  
Praktyczne przechowywanie węża i 
wyposażenia

 

  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla WD 7.200
1.347-530.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Zestawy wyposażenia

1 2.863-225.0 
Zestaw do czyszczenia wnętrza 
samochodu

2 2.862-128.0 Bogaty zestaw wyposażenia do wszystkich prac czyszczących 
w samochodzie. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdziel-
czej, siedzeń, kieszeni bocznych, dywaników.



3 2.863-221.0 
Zestaw do domu 4 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 do podłączenia 
elektronarzędzi

5 2.863-112.0 Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do 
podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki 
itp.) Zapewnia czystość w warsztacie.



Ssawki

Uniwersalna przełączana ssawka 
podłogowa

6 2.863-000.0 Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do 
odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z 
zaczepem do "parkowania".



7 2.863-223.0 
Długa ssawka szczelinowa 
(350mm)

8 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 9 2.863-145.0 Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego 
czyszczenia - od dywaników po bagażnik. 

Ssawka z twardą szczeciną 10 2.863-146.0 Ssawka do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładziny 
dywanowej w samochodzie. Bez problemu usuwa zaschnięte 
zabrudzenia.



Ssawka z miękką szczeciną 11 2.863-147.0 Ssawka z dodatkową miękką szczeciną do delikatnego czysz-
czenia wrażliwych powierzchni w samochodzie, np. deska 
rozdzielcza lub konsola środkowa.



Szczotka Turbo do tapicerki 12 2.903-001.0 
Wyposażenie specjalne

Filtr popiołu/dużych śmieci, Basic 13 2.863-139.0 Filtr popiołu/dużych śmieci do czyszczenia kominków, piecy, 
grilla, sauny itp., jak również usuwania dużych śmieci. 

Filtr popiołu/dużych śmieci, Premi-
um

14 2.863-161.0 Filtr popiołu/dużych śmieci Premium z dokładną torebką 
filtracyjną przeznaczony jest do czyszczenia kominków, piecy, 
grilla, sauny itp. jak również usuwania dużych śmieci.



Metalowa ssawka szczelinowa 15 2.640-951.0 Długa ssawka szczelinowa (360 mm), do efektywnego zbiera-
nia popiołu w trudnodostępnych miejscach. Zastosowanie w 
kominkach, saunach, piecach, grillach.



Przedłużka węża ssącego 3,5 m 16 2.863-001.0 Przedłużka węża ssącego 3.5 m. Umożliwia swobodę ruchów 
i poszerza zasięg odkurzacza. 

Przedłużka rury ssącej, DN 35 mm 17 2.863-148.0 Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy 
zasięg pracy. Przedłużenie rury ssącej do czyszczenia 
trudnodostępnych miejsc np. wysokie sufity.



Przedłużka rury ssącej, DN 60 mm 18 2.863-149.0 Praktyczna przedłużka rury ssącej zapewniająca większy 
zasięg. Przedłużenie rury ssącej do czyszczenia 
trudnodostępnych miejsc np. wysokie sufity.



Filtry

Fizelinowe torebki filtracyjne 19 6.904-413.0 Wyjątkowo wytrzymałe, o najwyższym stopniu filtracji. 
Pozwalają na dłuższą pracę niż standardowe torebki papiero-
we,



Płaski filtr falisty z powłoką nano 20 6.414-971.0 Płaski filtr falisty z powłoką nano zapobiegającą wnikaniu 
drobinek brudu wgłąb filtra. Filtr umożliwia odkurzanie su-
chych i wilgotnych zanieczyszczeń oraz wody.



  Dostępne akcesoria.     


