Obratný umývací automat, pohodlné umývanie
bez obťažujúceho kábla vďaka líthium-iónovej
batérii
BR 35/12 C Bp Pack

Obj. číslo: 1.783-450.0
Vďaka kompaktnému tvaru vyčistíte
aj úzke priestory.
Max. plošný výkon (m2/h): 1.400
Pracovná šírka kief (mm): 350
Pracovná šírka vysávania (mm): 450
Príkon (W): 500
Čistá/špinavá voda (l): 12/12
■■

Rýchle nabíjanie

■■

Možné dobíjanie podľa potreby

■■

Plná batéria už za 3 hodiny

Čistá a suhá podlaha

€ 2.720,€ 3.264,- s DPH

Znížené riziko úrazov
pošmyknutím! Podlaha
zostáva čistá a suchá.
Tabuľu „Pozor, mokrá
podlaha“ už potrebovať
nebudete.

Mokrá
podlah
a
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!
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HD 5/15 CX Plus + FR Classic

T 12/1 eco!efficiency

Voda pod vysokým tlakom rýchlo
odstráni nečistoty na schodoch, betónových/asfaltových ihriskách i pri nádo
bách na odpad

Vysávač na kobercové plochy v her
niach či kanceláriách, ako aj na tvrdé
podlahové krytiny

(Obj. č.: 1.520-934.0)
■■

■■

■■

(Obj. č.: 1.355-135.0)
■■

Nižšia spotreba energie až o 40 %
pri vynikajúcom výkone

plošný čistič FR pre rýchle čistenie
veľkých plôch bez rozstrekovania

■■

Hadicový bubon pre pohodlnú

Prietok vzduchu (l/s): 43

manipuláciu (VT hadica 15 m)

Vákuum (mbar): 230

Jednoduchá obsluha

Objem nádoby (l): 12

Obzvlášť tichý

Prietok (l/h): 500
Príkon (kW): 2,8
Pracovný tlak (bar/MPa): 150/15

€ 320,-

Druh prúdu (~/V/Hz): 230/50

€ 384,- s DPH

€ 700,-

A+

€ 840,- s DPH

Stupnica od A+++ do D

SG 4/4

KM 70/20 C

Hygienická čistota plnou parou
v jedálni, kuchyni alebo na sociálnych zariadeniach

Zametie chodníky, ihriská, telocvične
a parkoviská

(Obj. č.: 1.092-104.0)
■■

■■

■■

Oceníte havne na jeseň v listnatých
areáloch

Rýchle odstránenie nečistôt vrátane
vodného kameňa parou

■■

(Obj. č.: 1.517-106.0)

■■

Takmer bezprašné zametanie rýchlejšie
ako s metlou

Plynulé nastavenie tlaku a nasýtenia
pary (VapoHydro)

■■

Systém s 2 nádržami

Max. pracov. šírka s 1 boč. metlou (mm): 700

Praktická bočná metla

Príkon (W): 1.380

Max. plošný výkon (m2): 2.800

Ohrievací výkon (kW): 2,3

Pohon: ručný

Tlak pary (bar): 4

Objem nádoby (l): 42

Objem nádrže (l): 4

€ 990,€ 1.188,- s DPH

€ 625,€ 750,- s DPH

B 40 C BpPack R 45
Obratný umývací automat s dôrazom na bezpečnosť
osôb a prostredia, verzia s valcovou kefou
(Obj. č.: 0.300-012.0 )
■■

Obratný umývací automat s batériovým pohonom (76 Ah)

■■

Funkcia predzametania

■■

Predĺžená výdrž batérie a nízka hlučnosť vďaka
funkcii Eco!efficiency

■■

Rovná odsávacia lišta; 850 mm

Pracovná šírka kief (mm): 450
Max. plošný výkon (m2/h): 1800
Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 40/40
Príkon (W): 1100

Pečiatka predajcu:

Pohon : batéria

€ 4.099,€ 4918.89,- s DPH
www.karcher.sk/sk/Distribucia_servis/Vyhladavabie_predajcov.htm

Omyly a tlačové chyby vyhradené. Ceny sú platné do 31.12.2018. Obrázky sú ilustračné. Informujte sa u predajcov na sezónnu ponuku.

www.karcher.sk

