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SEBO AUTOMATIC X FILTRI / DODATKI

Čopasti nastavek 
Z dolgimi in nežnim ščetinami je pri-
meren za čiščenje občutljivih predme-
tov in površin, kot so knjige, pohištvo 
ipd.

Šoba za stene in oblazinjeno pohištvo
Za trda tla, ki so preobčutljiva ali 
pregroba za globinsko glavo in za 
hitro sesanje tekstilnih tapet, zaves ali 
blazin.

Globinska šoba SEBO PT-C 
Ščetko poganja podtlak. Primerna je 
za sesanje oblazinjenega pohištva, vz-
metnic, stopnic itd. Odstrani trdovraten 
prah in dlake živali.

Šoba za oblazinjeno pohištvo
Primerna za sesanje oblazinjenega 
pohištva in notranjosti avtomobila - 
sedežev in ostalih tapiciranih površin.

Podaljšek trde cevi (490 mm) 
Za še večji doseg s trdo cevjo npr. 
visokega stropa.

Gibljiv, raztegljiv podaljšek
Raztegljiv do 6 m, idealen za sesanje 
stopnišča.

Micro-ogljeni filter
Zagotavlja maksimalno S-klas filtracijo 
z aktivnim ogljem, ki nevtralizira ne-
prijetne vonjave - posebej primeren za 
gospodinjstva s hišnimi ljublječki.

SEBO FRESH dišeči tampončki
Ob sesanju postopoma sproščajo v 
prostor prijeten vonj.

SEBO DUO-P 
Profesionalni prah DUO-P je izjemno 
učinkovit, hiter, preprost in povrhu 
cenovno ugoden. Rezultat je viden 
takoj, tla so po končanem delu suha in 
pohodna že po nekaj minutah s čimer 
se izognete zapiranju celotnih etaž in 
zračenju prostorov.

S-Klas filtracija - in zrak je zares čist
SEBO AUTOMATIC X je serijsko opremljen s trojno 
S-Klas filtracijo in izpolnjuje najvišje higienske 
standarde, zaradi česar je primeren tudi za uporabo 
v zdravstvenih ustanovah. 
British Allergy Foundation je potrdila, da filtracija 
SEBO Automatic X zadrži do 100% alergenega pra-
hu, ki se lahko pojavi v gospodinjstvu. 

 

(1) Troslojna filtrirna vrečka s prostornino 5,3 l 
predstavlja prvo filtracijsko stopnjo v mikrofil-
trirnem sistemu. Polni se z zgornje strani, zato 
se ob sesanju prah posede na dno vrečke in tako 
vrečko uporabljamo dokler ni popolnoma napoln-
jena - vrečko je potrebno menjati redkeje. Pri 
odstranjevanju jo preprosto zapremo s priloženim 
čepom.

(2) Drugo filtracijsko stopnjo predstavlja mikro-
higijenski filter, ki zadrži majhne delce do 0,01 µm. 
V primerjavi z ostalimi filtracijskimi sistemi, deluje 
mikro-higijenski filter na elektrostatičnem principu 
- naelektrena mikrovlakna prašne delce potegnejo 
nase in jih zadržijo. Rezultat je optimalna sesalna 
moč  in odlična filtracija ob vsakem sesanju. 

(3) Zadnjo stopnjo predstavlja izpušni filter skozi 
katerega se zrak vrne nazaj v prostor.

SEBO filtracijski sistem ima zaradi skrbne izbire 
kvalitetnih, filtracijskih materialov  dolgo življenjsko 
dobo in zagotavlja maksimalno filtracijo ves čas 
uporabe sesalnika. 

(2) (1)

(3)

DODATKI IN PRIBOR - VEDNO PRI ROKI

SEBO AUTOMATIC X TEHNIČNI PODATKI / LASTNOSTI IZDELKOV

MODEL
BARVA

FILTRACIJA

S-Klas-Filtracija
 Filtrirna vrečka
 Prostornina vrečke
 Avtomatska nastavitev filtrirne vrečke
 Mikro-higijenski filter
 Izpušni filter

LASTNOSTI IZDELKA

Zaščita pred pregrevanjem
Opozorilo za zamenjavo vrečke

 Avtomatski izkl. ob  blokiranju krtače/zamašitvi
 Nastavitev višine in prilagoditvi tal
 Doseg robov
 Priložen pribor - nameščen na ohišje

Ročaj za prenos sesalnika
 Delovni  polmer
 Delovna širina
 Teža

ZMOGLJIVOST IN UPORABA

Moč (z novimi, zmogljivejšimi, varčnimi motorji)
Energijski razred

 Letna poraba energije*
 Razred čiščenja tepiha**
 Emisijski razred
 Maksimalna glasnost

UPORABA

Tekstilne talne obloge iz velurja
 

Preproge
 

Stopnišče
 

Živalske dlake
 

Površine

POSEBNOSTI

* Okvirna letna poraba energije (kWh na leto),  pri 50 čiščenjih na leto. Dejanska poraba se lahko razlikuje, glede na uporabo naprave. 
** Priložena široka šoba ni primerna za uporabo na trdih tleh.
*** V primeru, da gre za izjemno občutljive površine, priporočamo uporabo mehkejše ščetke. Če niste prepričani se o ustreznosti posvetujte s prodajalcem prerpoge.
**** Kakovost tal se lahko razlikuje. Sesalnik uporabljajte v skladu z priloženimi navodili.
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Flor Sensor sistem z avtomatsko nastavitvijo globinske glave glede na tip tal. **** 
Trda PVC cev z ročajem in raztegljiva gibljiva cev do 2,6 m.

SEBO AUTOMATIC X4

Da
3-slojna
5,3 l
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Avtomatska elektronska
Enostranski
Široki in dolgi, ozki nastavek
Da
13 m
31 cm
7,4 kg

1100 W
E
46,4 kWh
C
F
81 dB

Idealno
 
Idealno do primerno ***
 
Idealno z uporabo gibljivega, raztegljivega podaljška in široke šobe ali šobe SEBO PT-C 
 
Idealno 
 
Z veliko pohištva do 100m2

Temno modra / 
žafran rumena

Bela / Siva

Rdeča / 
Siva

SEBO AUTOMATIC X5

Da
3-slojna
5,3 l
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Avtomatska elektronska
Enostranski
Široki in dolgi, ozki nastavek
Da
13 m
37 cm
7,6 kg

1100 W
D
43,0 kWh
C
F
81 dB

Idealno
 
Idealno do primerno ***

Idealno
 
Z veliko prostega prostora nad 80 m2

Temno modra / 
žafran rumena

Bela / Siva

MADE IN GERMANY



SEBO AUTOMATIC X NEMŠKA KVALITETA SEBO AUTOMATIC X UPORABA IN VZDRŽEVANJE

  SEBO Stein & Co proizvaja že več kot 30 let kvalitetne globinske sesalnike za za profesionalno 
čiščenje. Ideje in izdelki so še zmeraj "Made in Germany", kar pomeni, da je celotna proizvodnja 
in razvoj še zmeraj pozicionirana v Velbertu v Nemčiji. Zadovoljni kupci SEBO sesalnikov sesajo 
tla po celem svetu, saj je SEBO več kot 4.000.000 prodanimi globinskimi sesalniki številka 1 za 
profesionalno nego preprog in ostalih tekstilnih talnih oblog na svetu. Globinski sesalniki SEBO 
Automatic X so opremljeni z nekaterimi edinstvenimi tehnologijami kot je naprimer senzorski 
Flor Sensor System, ki avtomatsko nastavi višino globinske glave glede na tip tal - ne glede na to 
ali gre za tekstilna ali trda tla.* S patentiranim ročajem na snemljivi trdi cevi in raztegljivo giblji-
vo cevjo dosežemo tudi robove in dvignjene predele. SEBO Automatic X je zaradi svoje edinstve-
ne S-Klas filtracije primeren in s strani britanske Allergy Foundation celo priporočen za sesanje 
prostorov, kjer se nahajajo ali prebivajo astmatiki in alergiki. SEBO globinski sesalniki so se 
mnoga leta proizvajali in razvijali le za profesionalno globinsko sesanje tekstilnih talnih oblog in 
so kljub temu, da imajo vgrajeno najnaprednejšo tehnologijo izredno zanesljivi in trpežni, saj so 
narejeni iz najkvalitetnejših komponent. Rotirajoča se ščetka v globinski glavi globinsko skrtači 
površino, tako da je temeljito očiščena, obenem pa dvigne vlakna na površini in ji povrne nego-
van izgled.  Brez težav odstrani tudi živalsko dlako. S pravilno nego boste vašim tekstilnim tlom 
podvojili življenjsko dobo, obenem pa bodo zmeraj izgledala negovana in čista. 
 
Priznani proizvajalci kvalitetnih preprog in tekstilnih talnih oblog priporočajo SEBO:

Pribor - zmeraj na dosegu roke. 
Široki nastavek za oblazinjeno 
pohištvo in ozki nastavek sta 
nameščena na hrbtni strani sesal-
nika in zmeraj v pripravljenosti za 
namestitev na trdo cev ali neposred-
no na gibljivo cev.

Trda cev z ročajem in raztegljivo gibljivo cevjo - zmeraj v 
pripravljenosti, takoj v uporabi. 
S snemljivo trdo cevjo z ročajem in raztegljivo gibljivo cevjo 
boste dosegli robove in težje dostopne predele, ki so s se-
salnikom nedosegljivi, tudi do 2,6 m od sesalnika. Idealno 
za sesanje stopnic, stropov ... Po končanem sesanju in 
namestitvi na sesalnik se gibljiva cev avtomatsko pospravi 
v trdo cev. 

Sesanje pod pohištvom – vitek in prilagodljiv. 
SEBO Automatic X4 ohranja svojo maksimalno moč in 
funkcionalnosti tudi ko je popolnoma v vodoravnem 
položaju. Ker v vodoravnem položaju meri v višino le 14 
cm lahko posesate prah tudi izpod sedežne garni-
ture in ostalega pohištva. Sploščenega pa ga lahko v 
navpičnem položaju shranite v omaro ali ob omaro in 
zasede le malo prostora.

Avtomatska postavitev filtirne 
vrečke - prah ujet za zmeraj. 
Ko opozorilna lučka signalizi-
ra polnost vrečke, je vrečko 
potrebno zamenjati. S priloženim 
praktičnim pokrovčkom vrečko 
zapremo in s tem preprečimo, da 
bi pri odstranjevanju fini prah iz-
hajal iz nje. Novo vrečko preprosto 
namestimo na držalo, ob zapiranju 
pokrova pa avtomatski meha-
nizem prilagodi pozicijo vrečke, 
tako da je vrečka zatesnjena na 
sesalni kanal. V primeru, da v 
sesalniku ni vrečke ali mikrofiltra 
oz. bo kateri izmed njiju nepravil-
no nameščen, glavnega pokrova ni 
mogoče zapreti. 

Globinska glava– 
inteligentna zasnova. 
V primeru, da se na ščetko 
navijejo lasje ali dlake oz. 
se obrabijo ščetine, jo lahko 
preprosto in hitro snamete 
(s pritiskom na gumb) jo 
očistite in ponovno name-
stite v globinsko glavo. Prav 
tako ima na globinski glavi 
odprtino s pomočjo katere 
lahko preprosto očistite 
sesalni kanal v primeru, da 
pride do zamašitve. 

Ročaji za prenašanje – 
praktična namestitev. 
Za lažje prenašanje 
sesalnika sta ročaja za 
prenos nameščena na 
sprednji in zadnji strani 
sesalnika.

Avtomatska nastavitev višine glo-
binske glave - sesalnik razmišlja 
namesto Vas. 
S pomočjo vgrajenega senzorja, ki 
regulira višino globinske glave, je 
zagotovljen konstanten optimalen 
stik med ščetko in tlemi ter tako 
maksimalna čistoča ne glede na tip 
tal, ki ga sesate. V zadnjem delu 
za krtačo je prav tako nameščena 
gumijasta šoba, ki usmeri tudi 
najfinejše delce, ki se izločijo ob 
krtačenju površine, v sesalni tok. 

Navijalni sistem kabla - maksimalen 
doseg.  
Dolg napajalni kabel zagotavlja 
delovni radij do 13 m od vtičnice, 
kar Vam zagotavlja udobno sesanje 
brez nenehnega preklapljanja vtiča 
iz vtičnice v vtičnico. Navijanje in od-
stranitev kabla sta izjemno prerposta 
zahvaljujoč spodnji vrtljiv zaklopki.

Delovna širina - primerna za bivalne prostore in 
pisarne. 
Na voljo v dveh delovnih širinah in sicer Automatic 
X4 z delovno širino 31 cm je primeren za površine do 
100 m2 z pohištvom in Automatic X5 z delovno širino 
37 cm za bolj prazne površine nad 80 m2.

Pogonski jermeni  – Zajamčeno 
dolga življenjska doba. 
Trpežni gladki jermeni zagotavljajo 
tekoč prenos energije iz motorja 
na ščetko brez trenj. SEBO vgraju-
je v svoje sesalnike le ojačane jer-
mene, ki se ne trgajo, podajajo ali 
preskakujejo na jermenici in imajo 
izredno dolgo življenjsko dobo.

(a) (b) (c) (d)

Avtomatski izklop – zmeraj 
zanesljiv.
Computer Control System 
vas obvesti, ko poteka prilagoditev 
višine krtače (a in b), ko je polna 
vrečka (d) ali je zamašen sesalni 
sistem v sesalniku (d). Prav tako 
ima vgrajen signalizator, ki 
prikazuje obrabo ščetke (c). Ko se 
vklopi signalna lučka za ščetko je 
potrebno ščetko zamenjati. 
Podrobnejše aktivnosti so opisane v 
priloženih navodilih za uporabo. 

Rdeča preproga rezervirana za SEBO 
Čeprav se po preprogi sprehajajo ugledni in premožni, pa prav tako za sabo puščajo svoje sledi, 
tako kot vsi ostali. Preproga mora biti zmeraj čista kot nova, zato izdelke SEBO uporabljajo za 
čiščenje in vzdrževanje tekstilnih talnih oblog v mnogih svetovno znanih ustanovah. Npr. za 
sesanje rdeče preproge v Beli hiši , v nemškem zveznem parlamentu, mnogih znanih hotelih in 
drugod.
SEBO je znan po svoji izvrstni kakovosti, ki se ponaša še danes z „Made in Germany“ (proizvede-
no v Nemčiji) in zagotavlja tehnično izpopolnejenost, preizkušenost, kvaliteto, funkcionalnost in 
pa prijaznost uporabniku. 


