
NT 22/1 AP
Συμπαγής, αλλά και απίστευτα ισχυρή μονάδα υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Λόγω του χαμηλού βάρους του, το NT 22/1 Ap είναι ιδανικό για
κινητή χρήση.

Αριθμός παραγγελίας 1.378-600.0

■   Αποδοτικός ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου
■   Υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στο πάνω μέρος της συσκευής
■   Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό στην υγρασία

Τεχνικά Στοιχεία
4054278287928

Τρέχων τύπος Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Ποσότητα αέρα l/s 72

Αναρρόφηση mbar / kPa 249 / 24,9

Χωρητικότητα κάδου l 22

Υλικό κάδου Πλαστικό

Ονομαστική ισχύς εισόδου W max. 1300

Πρότυπη ονομαστική διάμετρος   ID 35

Μήκος καλωδίου m 6

Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 71

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 5,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 8,2

Διαστάσεις (L × W × H) mm 380 × 370 × 480

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης m 1,9 / Με μπορντούρα

Σωλήνας αναρρόφησης
Τεμάχιο(α) ×
 m

2 × 0,5 / Πλαστικό

Σακούλα φίλτρου Τεμάχιο(α) 1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής
αναρρόφησης

mm 300

Ακροφύσιο γωνιών 
Φυσίγγιο φίλτρου PES

Κατηγορία ασφαλείας II

Τροχίσκος με φρένο 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Μικρό βάρος και μικρές διαστάσεις

■ Το μηχάνημα μπορεί να μεταφέρεται και να
αποθηκεύεται εύκολα και άνετα.

Ημιαυτόματο σύστημα τινάγματος φίλτρου

■ Ημι-αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
εξασφαλίζει υψηλά σταθερή αναρροφητική ισχύ.

Φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES ανθεκτικό

στην υγρασία

■ Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής από υγρή σε ξηρή
αναρρόφηση χωρίς να πρέπει πρώτα να στεγνώσει το
φίλτρο φυσιγγίου PES.

■ Πλενόμενο φίλτρο PES. N
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΦΊΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΉΜΑ ΦΥΣΙΓΓΊΟΥ

Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα

Cartridge filter packaged PES 1 2.889-219.0 Ανθεκτικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθάρισμα. Πιστοποιημένη για την
κατηγορία σκόνης L.



ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΆΜΨΗΣ

Πλαστικό εξάρτημα κάμψης

Elbow packaged NW35 1K 2 2.889-199.0 Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35. 
Elbow electrically conducting packaged N 3 2.889-148.0 Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της

ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.


Elbow complete packaged NW35 2K 4 2.889-168.0 Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται
ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.



Elbow packaged NW35 2K 5 2.889-170.0 Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. 
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)

Floor tool packaged NT Entry Class DN35 6 2.899-811.0 
Floor tool packaged NW35 360mm 7 2.889-152.0 Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα.

Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.


Εξαρτήματα δύσκολων σημείων

Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση,
συσκευασμένο NW35

8 2.889-159.0 Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact. 

Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου

Car nozzle packaged with Signet 9 2.889-356.0 
DN 35 ακροφύσιο αυτοκινήτου 10 6.906-108.0 Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις

ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.


Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°

Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45° 11 6.902-104.0 Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια 
12 6.902-105.0 

ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης

Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm 13 2.889-218.0 Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο. 
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης

Suction tube chromed NW35 – 505mm 14 6.902-074.0 Σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμιωμένος, NW 35. Μήκος: 0,5 m. 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 22/1 AP 1.378-600.0
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

FILTER BAGS

Σακούλες τύπου fleece

Σακούλες φίλτρου fleece, 5 × , NT 22/1 15 2.889-217.0 Σακούλα φίλτρου από μη υφαντό ύφασμα, ανθεκτική στα σχισίματα, για τις μηχανές NT 22/1 Ap και NT 22/1 Ap Te.
Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.



ΕΎΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m 16 2.889-134.0 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. 
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW 17 2.889-136.0 Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.

Μήκος: 2,5 m


Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m 18 2.889-145.0 Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΊ ΣΩΛΉΝΕΣ

Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35 19 5.407-005.0 Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε
κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων
ακροφυσίων.



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)

Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο 20 2.889-151.0 Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο
σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία.



Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες

Σύνδεση χιτώνιο από καουτσούκ 21 5.303-877.0 Υποδοχή εργαλείου από καουτσούκ για το βίδωμα στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. 
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ ΝΤ

Εργαλείο συλλογής σκόνης 22 2.679-000.0 Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και
ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.



Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35 23 2.889-312.0 Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής
και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό
πλάτος DN 35.



Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη 24 5.031-436.0 Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους
DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.
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