HDS 10/20-4 MX
Efektívnejšie čistenie strojov a chov
ných priestorov horúcou vodou
(Obj. č.: 1.071-912.0)

Cyklónový predseparátor
CS 40 Me
Na ľahkú likvidáciu prachu bez pre
rušenia práce
(Obj. č.: 2.863-026.0)

■■

2 nádrže na čistiaci prostriedok

■■

Výkonný trojfázový motor

■■

Elektricky vodivé komponenty

■■

Jednoduchá obsluha

■■

Vysoká mobilita a flexibilita

Prietok (l/h): 500-1.000

■■

Prípojka sacej trubice 2 m DN 40

Tlak (bar/MPa): 30-200 / 3-20

■■

Práca bez prachu

Druh prúdu (~/V/Hz): 3/400/50

Rozmery (mm): 405x355x600

Príkon (kW): 7,8

Objem nádoby (l): 40

Max. teplota (°C): 80/155

Hmottnosť (kg): 8,5

Vysokotlaková hadica (m): 20

€ 3.700 ,-

€ 535,-

€ 4.440,- s DPH

€ 642,- s DPH

NT 30/1 Tact Te L

KM 100/100 R D

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

Čisté príjazdové cesty, sklady, haly;
zametajte rýchlo a dôkladne

(Obj. č.: 1.148-211.0)
■■
■■

■■

(Obj. č.: 1.280-115.0)
■■

Výkonný naftový motor

Vynikajúci pomer ceny a výkonu

■■

Jednoduchá údržba

Automatický oklep filtra umožňujúci prácu

■■

Praktické bočné metly

bez prerušenia

Max. plošný výkon s 1 boč. metlou (m2): 8.000

Expert na jemný prach

Max. pracov. šírka s 1 boč. metlou (mm): 1.000

Príkon (W): 1.380

Pohon: 4-taktný naftový motor

Vákuum (mbar/kPa): 254/25,4

Objem nádoby na nečistoty (l): 100

Prietok vzduchu (l/s): 74

Výkon (W): 4.400

Objem nádoby (l): 30

€ 570,-

€ 15.540,-

€ 684,- s DPH

€ 18.648,- s DPH

Automatický

oklep filtra

BR 35/12 C Bp Pack

Lapač prachu
pri vŕtaní - DDN

Čisté a suché podlahy bez otravného elektrického kábla
(Obj. č.: 1.783-450.0)
■■

Kompaktná batériová verzia

■■

Obzvlášť obratný

■■

Jednoduché ovládanie = krátky čas zaučenia

Pracovna šírka diskovej kefy (mm): 350
Pracovná šírka vysávania (mm): 450

Vhodný pre všetky vysávače NT. Pomocou
tohoto nádstavca budete bez prachu nielen
po práci ale aj počas.
(Obj. č.: 2.679-000.0)

€ 28,€ 33.60,- s DPH

Max. plošný výkon (m2/h): 1400
Pohon : Li-Ion batéria

■■

pevne drží na povrchoch

■■

Automatické odsávanie prachu

■■

Možné použitie v exteriéri aj interiéri

Pečiatka predajcu:

€ 2.720,€ 3.264,- 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

Robustný vysokotlakový čistič s dlhou životnosťou
v náročných podmienkach
HD 9/50 Ge Cage

Obj. číslo: 1.367-506.0
S robustnou priemyselnou pištoľou
a reguláciou otáčok chrániacou motor
Prietok (l/h): 500 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa): 150-500 / 15-50
Typ motora: GX 660 / benzín
Príkon (kW): 16
Max. teplota na prívode (°C): 60
Vysokotlaková hadica (m): 10 (heavy-duty)
Pracovný nadstavec (mm): 700

STAVEBNÍCTVO
Kärcher riešenia na mieru
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Nezávislosť od prúdu

€ 11.700,€ 14.040,- s DPH

