
T 12/1 eco!efficiency

Tišší, dobře ovladatelný, vysoce stabilní vysavač na suché vysávání s nožním spínačem a 
protinárazovou ochranou. Jednoduchý doběh díky dvěma velkým pogumovaným kolům a 
dvěma dvojitým vodicím kolečkům. Vyklápěcí háky na síťový kabel a navíjení síťového ka-
belu na hlavě turbíny usnadňují uložení, příp. urovnání síťového kabelu. Parkovací poloha 
pro podlahovou hubici a zásuvka pro elektrický sací kartáč umocňují přednosti tohoto vysa-
vače.

1

2

3 Takto šetřit energii je skutečná zábava!

 Vysavače eco!efficiency společnosti Kärcher na suché nečistoty 
vysávají s výkonem 750 Watt skoro stejně důkladně jako základní 
verze. To umožňuje energeticky účinnou práci při vynikajícím 
čisticím výsledku.

 Nízká hlučnost

 Díky nízké hlučnosti jsou vysače na suché nečistoty řady 
eco!efficiency od Kärcheru obzvláště vhodné pro použití v oblas-
tech citlivých na hluk.

 Snadná údržba

 Kabel lze vyměnit rychle a bez zvláštních znalostí po povolení 
dvou šroubů. To ušetří čas a servisní náklady.
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T 12/1 eco!efficiency

Technické údaje
Objednací číslo  1.355-135.0

 4039784831629
Množství vzduchu l/s 43
Podtlak mbar / kPa 230 / 23
Objem nádrže l 12
Max. příkon W 750
Standardní jmenovitý průměr  32
Délka kabelu m 12
Hladina hluku dB 65
Hladina akustického výkonu dB 71
Hmotnost kg 6,6
Rozměry (D x Š x V) mm 410 × 315 × 340
Třída energetické účinnosti  A

Vybavení
Sací hadice m 2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m  
Filtrační sáček  Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice mm 285
Materiál nádrže  Plast
Clipsystém k prodloužení hadic  
Ochranná třída  II
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Objednací 
číslo Množství Délka Šířka

Filtry odpadního vzduchu

Vliesový motorový ochranný filtr 1 6.414-611.0 5 kusy 
2 6.414-765.0 3 kusy 

Koše hlavního filtru

Permanentní hlavní filtrační koš 3 4.731-011.0 1 kusy Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C. 
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky T 12/1 & T 
10/ 1

4 6.904-315.0 10 kusy Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti 
protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními 
sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší ob-
jem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.



Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1  & T 
10/ 1 - 200 ks

5 6.904-321.0 200 kusy velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachů M ,, vel-
koodběratelské baleníoproti papírovým filtračním sáčkům 
nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombiduese verpackt RD 296 
NW32

6 6.907-468.0 DN 32 290 mm 

Kombi hubice na parkety 7 6.906-107.0 1 kusy DN 32 360 mm Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčo-
vými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro 
všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze 
přepínat.



Bodenduese verpackt D300 NW32 8 6.907-486.0 1 kusy DN 32 300 mm 
Sací trubky, kov

Sací trubka DN32, kov 9 6.906-618.0 1 kusy DN 32 0,5 m Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým 
potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při 
vysávání stropů.



Teleskopická sací trubka 10 6.903-524.0 1 kusy DN 32 Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 
0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například 
při vysávání stropů.



Sací trubka 11 6.903-850.0 1 kusy DN 32 0,5 m Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m,bude na-
hrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá 

Sací hadice kompletní (Clip-System)

Sací hadice kpl. C-DN 32 s kole-
nem

12 4.440-907.0 1 kusy DN 32 2,5 m Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysa-
vač pro vysávání suchých nečistot, se svorkovým připojením 
a kolenem a koleno (C-DN 32).



13 4.440-982.0 1 kusy DN 32 2,5 m 
Síťový kabel se zástrčkou

14 6.649-743.0 1 kusy 
HEPA filtr, třída prachů H

HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační 
kazeta kpl.

15 6.414-801.0 1 kusy HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím 
zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professio-
nal standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.



Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)

Papírové filtrační sáčky 16 6.904-312.0 10 kusy testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny 
varianty T 12/1 

17 6.904-318.0 200 kusy testováno na třídu prachů M, velkoodběratelské balení 20 x 
10 ks pro všechny varianty T 12/1 

Látkový filtrační sáček

Látkový filtrační vak 18 6.904-316.0 1 kusy Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 
10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C. 

  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo Množství Délka Šířka

Koleno, plast

Koleno Comfort, plast C-DN 32 19 4.440-865.0 1 kusy DN 32 Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a 
otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové 
hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vyso-
kým vlasem.



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč 20 6.906-122.0 1 kusy DN 32 120 mm Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. 
Pro všechny verze T- a BV vysavačů. 

Elektrokartáče

Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V 21 2.642-442.0 1 kusy DN 32 340 mm ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trub-
kou. 

Elektrický sací kartáč - ESB 28 22 2.641-815.0 1 kusy DN 32 280 mm Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou 
sací trubkou. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních 
povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.



Hubice na čalounění

Hubice na čalounění 23 6.903-402.0 1 kusy DN 32 120 mm Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,čás-
tečně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů 

Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění 24 2.860-113.0 1 kusy DN 32 160 mm Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu 
s redukční objímkou. 

Turbo podlahová hubice 25 2.860-114.0 1 kusy DN 32 270 mm Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s re-
dukční objímkou. 

Opravárenské sady

Opravná sada C 32 26 2.639-739.0 4 kusy DN 32 Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky 
pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem. 

Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice 27 4.440-911.0 1 kusy DN 32 2,5 m Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých 
nečistot a svorkovým systémem (C 32). 

  Obsaženo v objemu dodávky.            
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Objednací 
číslo

Sací hubice

1 6.906-089.0 
  Obsaženo v objemu dodávky.            


