HD 17/14-4 SX Plus

FRV 30

Tam, kde každý deň vzniká veľké
množstvo špiny

Plošný čistič s odsávaním pre vysokotlakové čistenie bez rozstreku vody a priečnej kontaminácie

(Obj. č.: 1.286-931.0)
- Najvyšší prietok vo svojej triede
- Vynikajúce odplavovanie špiny
- 4-pólový, vodou chladený motor
Prietok (l/h): 650-1700
Tlak (bar/MPa): 30-140 / 3-14
Druh prúdu (Ph/V/Hz): 3/400/50
Príkon (kW): 9,4
Max. teplota (°C): 60
Vysokotlaková hadica (m): 15

(Obj. č.: 2.111-010.0)
- Zvýšenie plošného výkonu pri čistení
- Automatické odsávanie špinavej vody
- Možné použitie v exteriéri aj interiéri
- Súprava trysiek nie je súčasťou
Prietok (l/h): 1.300
Max. tlak (bar): 250
Max. teplota (°C): 60

€ 370,-

€ 2.820,-

€ 444,- s DPH

€ 3.384,- s DPH

NT 65/2 Ap

KM 75/40 W G

Povysáva všetko, bez výmeny filtra
môžete prejsť od suchých nečistôt
k mokrým

Čisté príjazdové cesty, sklady,
skleníky - zametajte rýchlo a dôkladne

(Obj. č.: 1.667-291.0)
- Vynikajúci pomer ceny a výkonu
- Poloautomatický oklep filtra umožňujúci
prácu bez prerušenia
- Pozbiera aj veľké množstvo tekutiny
Max. príkon (W): 2.760
Podtlak (mbar): 254
Prietok vzduchu (l/s): 2 x 74
Objem nádoby (l): 65

(Obj. č.: 1.049-205.0)
- Mechanický oklep filtra
- Jednoduchá údržba
- Výkonný filtračný systém
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm): 750
Max. plošný výkon (m2/h): 3.375
Pohon: 4-taktný benzínivý motor Honda
Nádoba na nečistoty (l): 40
Pracovná rýchlosť (km/h): 4,5
Výkon motora (kW): 3,3

€ 710,-

€ 3.080,-

€ 852,- s DPH

€ 3.696,- s DPH

do 4.000 m2

BD 50/50 C Bp Classic
Čisté a suché podlahy bez otravného elektrického kábla
(Obj. č.: (9.714-043.0)
- Batériový pohon
- Jednoduchá obsluha
- Vynikajúci pomer cena/výkon
Pracovna šírka diskovej kefy (mm): 510
Nádrž na čistú/špinavú vodu (l): 50/50
Max. plošný výkon (m2/h): 2040
Vrátane odsávacej lišty, batérii a nabíjačky

Pečiatka predajcu:

€ 3.010,-

+–
do 2.040 m2

€ 3.612,- s DPH

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

HDS 10/20-4 MX
Horúcovodný vysokotlakový čistič
s integrovaným hadicovým bubnom
Obj. číslo: 1.071-912.0
Pracovný tlak (bar): 30-200
Prietok (l/h): 500-1000
Max. teplota (°C): 80/155
Príkon (kW): 7,8
Hadica (m): 20 m VT-hadica

€ 3.700,€ 4.440,- s DPH

HDS 10/20-4 M
Verzia bez hadicového bubna.
Obj. číslo: 1.071-900.0
Hadica (m): 10 (VT hadica)
Cena: 3.450,- (4.140,- s dph)
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