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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 
ST 11 – ST11 PRO (ECO FUNCTION) 

  

 

 

 

Το ολοστρόγγυλο μοντέλο σε ένα συμπαγή σχεδιασμό με μεγάλη σακούλα 
σκόνης 11 λίτρων τύπου fleece κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε 
σκληρά δάπεδα και σε υφασμάτινες επιφάνειες. 
 
Σταθερό και ευκίνητο: Το πρωτοποριακό σχέδιο με χαμηλό κέντρο βάρους και 
οι μεγάλες λαστιχένιες πίσω ρόδες του μηχανήματος διασφαλίζουν 
σταθερότητα και ικανότητα εντοπισμού κατεύθυνσης. 
 
Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου, μόνο 58 dB (A), ιδανικό για χρήση σε 
χώρους ευαίσθητους σε θορύβους. 
 
Η δυνατή χαμηλή πίεση αποδίδει σταθερή υψηλή απορροφητική δύναμη. 
 
Εργασία χωρίς κόπωση: η ροή του αέρα εναλλάσσεται αθόρυβα και 
συνεχόμενα απ’ ευθείας μέσα στον κάδο, ανάλογα με τις συνθήκες του 
δαπέδου.  
 
Ο απορροφητήρας σκόνης ξεκινάει ή σταματάει να δουλεύει άνετα μέσω ενός 
διακόπτη που το χειρίζεστε με το πόδι, ενώ τα αξεσουάρ για τον καθαρισμό 
αποθηκεύονται βολικά στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ώστε να είναι πάντα 
εύκολα προσιτά. 
 
Το καλάθι του φίλτρου και το φίλτρο αέρος μπορούν να ξεπλυθούν και να 
αλλαχθούν εύκολα για σταθερά μέγιστο φιλτράρισμα.  
 
Εύκολο στη μεταφορά και πάντα τακτοποιημένο: ο απορροφητήρας σκόνης 
είναι εξοπλισμένος με εργονομική λαβή, το καλώδιο βρίσκει τη θέση του στη 
δική του θήκη ή απλά στο γάντζο καλωδίου που κλειδώνει απαλά μέσω του 
ειδικού μηχανισμού.  
 
Δύο ενσωματωμένες θέσεις τοποθέτησης αριστερά ή δεξιά για το εξάρτημα 
δαπέδου combi (για σκληρά και για υφασμάτινα δάπεδα). 
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ST11 PRO με λειτουργία Eco-Function 
 
Φιλική προς το χρήστη: Η απορροφητική δύναμη της ST11 PRO μπορεί να 
προσαρμόζεται μέσω των ηλεκτρονικών της συστημάτων στις συνθήκες του 
δαπέδου. 
 
Οικονομική όσο και φιλική προς το περιβάλλον: Λειτουργώντας με το σύστημα 
Eco-function, τα ηλεκτρονικά μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 
0,5kWh, που πρακτικά σημαίνει μείωση της κατανάλωσης έως και 40%. 
 
Μεγαλύτερος χρόνος ζωής: Γραμμική κίνηση του κινητήρα ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενη (απαλό ξεκίνημα) για την προστασία του συνόλου. 
 
Μεγάλη ακτίνα εργασίας: Καλώδιο 15m. 
 
Άνεση & αποδοτικότητα στην εργασία: πτυσσόμενος σωλήνας με ρυθμιζόμενο 
ύψος, υψηλής ποιότητας πέλμα combi για χαλιά και σκληρά δάπεδα πλάτους 
ευρέως πλάτους 300mm και τέλεια απόδοση ροής αέρα. 
 
Οι πολυκατευθυνόμενες περιστρεφόμενες ρόδες μπροστά και οι φαρδιές 
λαστιχένιες ρόδες πίσω, εγγυώνται σταθερότητα, χαμηλή στάθμη θορύβου και 
ευκολία στην κίνηση. 
 
Βασικός Εξοπλισμός: 
Μεταλλικοί σωλήνες απορρόφησης  (2x0,5m) 
Εύκαμπτος σωλήνας 2m 
Γωνιακός σωλήνας με ρύθμιση του αέρα 
Καλώδιο 10m / 15m (ST 11 PRO) 
Φίλτρο αέρος για προστασία του μοτέρ (πλένεται) 
Πέλμα combi για χαλιά και σκληρά δάπεδα 
Ακροφύσιο επιπλώσεων 
Πεπλατυσμένο ακροφύσιο γωνιών 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τύπος Απορροφητήρα ST 11 

Τάση ρεύματος 220 V 

Ισχύς  1250W 

Αναρρόφηση αέρα  60 l/sec 

Μέγιστη πίεση αναρρόφησης 290 mbar 

Πλάτος εργασίας 270 mm 

Διάμετρος σωλήνα 32 mm 

Χωρητικότητα κάδου 15 lit 

Χωρητικότητα σακούλας σκόνης fleece, class M 11 lit 

Επίπεδο θορύβου 58 dB(A) 

Ταξινόμηση Προστασίας Class II 

Φίλτρο Υφασμάτινο 

Μήκος καλωδίου 10 m 

Βάρος 6,7 Kg 
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Διαστάσεις  (Μ x Π x Υ) 390 x 300 x 410 mm 

  


