
PROFESSIONELL | NT Tact-GROVDAMMSUGARE

PRESTANDA FÖR PROFFSEN
Vår starkaste och mest robusta NT Tact-grovdammsugaren någonsin.
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ÄR DET BÄSTA 
PRECIS LAGOM 
FÖR DIG?
Kärchers nya generation Tact grov-
dammsugare är här. Med ännu högre 
prestanda, robusta komponenter och 
genomtänkta ergonomiska detaljer  
levererar de ett professionellt resultat  
som gör mer skillnad än någonsin tidigare.
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Fint damm är skadligt för hälsan. För att 
du ska få bästa möjliga skydd mot fint 
damm har vi förbättrat vårt Tact-system 
ytterligare. Resultatet är vår kraftfulla 
Tact-grovdammsugare med högeffektiv  
filterrengöring och en världsunik filter  tid 
motsvarande 180 kilo fint damm (mineral-
damm kategori A) innan manuell rengöring 
krävs. Det gör att du kan arbeta ännu 
längre utan avbrott och med konstant  
sugförmåga, samtidigt som du är ännu 
bättre skyddad mot fint damm.

ALLT HANDLAR OM Tact

Filtertid vid uppsugning av fint damm  
med NT 30/1 Tact Te L

Uppsuget material: mineraldamm kategori A

Temperatur: rumstemperatur

Tillbehör: huvudfilter och slangar ingår 
vid leverans

Konkurrerande jämförbar behållarstorlek 
enheter: och utrustning

Testresultat över hur stor mängd som maximalt 
kan sugas upp innan huvudfiltret måste rengöras 
manuellt eller bytas ut:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg

Konkurrent A:  19 kg

Konkurrent B:  10 kg
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ROBUST, PRAKTISK 
OCH EKONOMISK.

Även slanganslutningen har vi placerat i enhetens 
toppkåpa, för att åstadkomma en stor nettovolym, 
enkel hantering och längre arbetsintervaller. På  
den plana behållarkåpan med gummerad yta och 
surrningsögla kan du ställa verktygslådor och  
andra saker utan att de glider samt fästa dem på  
ett säkert sätt.

Robustare design för byggarbetsplatser
Eftersom det går hårt till på byggarbetsplatser  
har vi utrustat våra NT Tact med robusta, förstärkta 
behållare med stötfångare, handtag och stora,  
stadiga länkhjul med broms.

Fritt fram för höga prestanda
Hos våra Tact-grovdammsugare är sugslangar med 
en verklig innerdiameter på 35 millimeter standard 
(DN 35). Den här större innerdiametern ger ett ännu 
högre luftflöde och minskar risken för igensättning 
vid uppsugning av grov smuts.

Plana, skyddade och sitter alltid rätt
Alla nya Tact-dammsugare har filterhus för planfilter. 
Det gamla filtret kan tas bort utan att det dammar. 
Filtret sitter alltid rätt och filtermaterialet och  
tätningen är skyddade. Dessutom är alla våra  
Tact-dammsugare certifierade enligt dammklass L, 
det vill säga med en dammavskiljningsgrad på  
99 procent enligt EN 60335-2-69.

De olika funktionerna och driftlägena 
i våra nya grovdammsugare kan 
manövreras med en knapptryckning. 
Detta tack vare ett centralt placerat 
reglage för enkel manövrering.
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FÖR ETT LÅNGT LIV I 
PROFFSENS TJÄNST.
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Enkel enknappsmanövrering
Med det nya centrala reglaget kan du enkelt och 
bekvämt välja mellan 3 sugfunktioner: Tact Max 
för högsta rengöringseffekt vid upp sugning av 
fint damm; Tact Min för medelstora till små 
dammängder samt dammsugning utan Tact, till 
exempel för vatten.

Maximal behållarvolym
På våra nya NT Tact sitter sugslangen direkt i 
toppkåpan. På så sätt ökar andelen användbar 
behållarvolym och den blir också mycket lättare 
att tömma.

Robusta behållare som är enkla att hantera
De extra robusta behållarna hos våra våt-/torr-
dammsugare har en stötfångare runtom, som 
skyddar mot skador, samt praktiska infällda 
grepp som gör dem enkla att hantera.

Plan toppkåpa med förvaringsyta
Den plana toppkåpan på våra NT Tact-enheter 
är gummerad. På den kan du ställa verktygs-
lådor och andra saker utan att de glider. Du kan 
även säkert fixera en ditställd verktygslåda 
med ett vanligt surrningsband om enheten ska 
transporteras.

Praktisk förvaring av slangar och kablar
Med hjälp av stabila elastiska gummistroppar 
kan du på ett säkert sätt fästa slangar med upp 
till 4 meters längd samt elkabeln till NT Tact  
vid enheten.

Tillbehör säkert undanstuvade 
Med den smarta förvaringen för tillbehör som  
fogmunstycken eller verktygshylsor kan du 
stuva undan alla tillbehörsdelar på ett säkert 
sätt i enheten och alltid ha dem nära till hands.

Med nya gererationen Tact grovdammsugare kommer du märka att vi har 
tänkt på allt som är viktigt för professionella användare: högre prestanda, 
enkel hantering, robusthet och lång livslängd. Det ännu effektivare och 
tystare filterrengöringssystemet Tact. Och tillbehör som har allt du önskar 
när det gäller mångsidighet och funktion.

Stadig och mycket mobil
De stora, stabila länkhjulen i stål gör att vår NT 
Tact står stadigt på alla underlag och rör sig lätt.

Eluttag med automatisk till-/frånkoppling
Alla NT Tact i Te-utförande är utrustade med ett 
eluttag med automatisk till-/frånkoppling. Så 
snart du ansluter ett elektriskt handverktyg till 
dammsugaren slås dammsugaren på automatiskt 
och slås av igen när du när du slår av det elek-
triska handverktyget.

Det här döljer sig på insidan:

Det förbättrade Tact-systemet
Med det nya förbättrade Tact-systemet kan du 
arbeta utan avbrott även på ställen där det  
bildas stora mängder fint damm. Med riktade, 
kraftfulla luftstötar rengör filtret sig självt med 
jämna mellanrum, och den höga sugförmågan 
bibehålls. Du drar också nytta av lägre under-
hållskostnader och en längre filterlivslängd.

Antistatiskt förberedd
Våra nya NT Tact Te är som standard helt  
jordade, från sugmunstycke till elkontakt. Till-
sammans med det konduktiva tillbehöret som 
kan beställas som tillval har du ett omfattande 
skydd mot elektrostatisk laddning.

Filterhus
Med det nya filterhuset kan huvudfiltret tas 
bort utan att det dammar och rengöras  
manuellt. 
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NT 50/1 Tact Te L NT 40/1 Tact Te L 
(bygelhandtag finns som tillval)

NT 30/1 Tact Te L och  
NT 30/1 Tact L (utan eluttag)

Våra Tact-grovdammsugare rymmer årtionden av erfarenhet hos professionella 
användare. Vi har utvecklat de nya NT Tact i samarbete med hantverkare, indu-
strianvändare, fordonsvårdare och andra yrkesgrupper. Detta för att du ska ha 
en NT Tact som passar för varje ändamål.

BÄTTRE GENOM 
ERFARENHET
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NT 50/1 Tact Te L
 Justerbart bygelhandtag
 Avloppsslang
 Antistatiskt förberedd

Tekniska data
Luftmängd l/s 74

Vakuum mbar/kPa 254/25,4

Behållarvolym l 50

Max. effekt W 1 380

Nätspänning V 220–240

Nominell standardbredd  DN 35

Kabellängd m 7,5

Ljudnivå dB(A) 68

Vikt kg 18,3

Mått (L × B × H) mm 640 x 370 x 1 045

Utrustning
Sugslang m 4/med böj

Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m  
Filterpåse  Filtmaterial

Golvmunstycke för vått och torrt mm 360

Fogmunstycke  
Skarvmuff för elektriska handverktyg  
Art. nr.  1 148-411.0

  Ingår i leveransomfattningen.     

NT 40/1 Tact Te L
 PES-planfilter
 Antistatiskt förberedd
 Bygelhandtag som tillval

Tekniska data
Luftmängd l/s 74

Vakuum mbar/kPa 254/25,4

Behållarvolym l 40

Max. effekt W 1 380

Nätspänning V 220–240

Nominell standardbredd  DN 35

Kabellängd m 7,5

Ljudnivå dB(A) 68

Vikt kg 14,4

Mått (L × B × H) mm 560 x 370 x 655

Utrustning
Sugslang m 4/med böj

Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m  
Filterpåse  Filtmaterial

Golvmunstycke för vått och torrt mm 360

Fogmunstycke  
Skarvmuff för elektriska handverktyg  
Art. nr.  1 148-311.0

  Ingår i leveransomfattningen.     

NT 30/1 Tact Te L
 PES-planfilter
 Antistatiskt förberedd
 Automatisk till-/frånkoppling 

(elektriska handverktyg)

Tekniska data
Luftmängd l/s 74

Vakuum mbar/kPa 254/25,4

Behållarvolym l 30

Max. effekt W 1 380

Nätspänning V 220–240

Nominell standardbredd  DN 35

Kabellängd m 7,5

Ljudnivå dB(A) 69

Vikt kg 13,6 

Mått (L × B × H) mm 560 x 370 x 580

Utrustning
Sugslang m 4/med böj

Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m  
Filterpåse  Filtmaterial

Golvmunstycke för vått och torrt mm 360

Fogmunstycke  
Skarvmuff för elektriska handverktyg  
Art. nr.  1 148-211.0

  Ingår i leveransomfattningen.     

NT 30/1 Tact L
 PES-planfilter
 Länkhjul i metall
 Antistatiskt förberedd

Tekniska data
Luftmängd l/s 74

Vakuum mbar/kPa 254/25,4

Behållarvolym l 30

Max. effekt W 1 380

Nätspänning V 220–240

Nominell standardbredd  DN 35

Kabellängd m 7,5

Ljudnivå dB(A) 69

Vikt kg 13,5

Mått (L × B × H) mm 560 x 370 x 580

Utrustning
Sugslang m 2,5/med böj

Sugrör, rostfritt stål 2 x 0,55 m  
Filterpåse  Filtmaterial

Golvmunstycke för vått och torrt mm 360

Fogmunstycke  
Skarvmuff för elektriska handverktyg  –

Art. nr.  1 148-201.0

  Ingår i leveransomfattningen.     
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INNOVATION SATT I SYSTEM
Varje enhet är bara så bra som sitt tillbehör. Därför har vi tänkt igenom  
tillbehören till våra nya NT Tact-dammsugare från grunden och utvecklat  
ett nytt system där allt passar perfekt ihop. 

Ergonomiskt handtag
Tack vare greppytans mjuka komponenter har 
du alltid handtaget i ett säkert och bekvämt 
grepp.

Förbättrat klicksystem
Tack vare det nya klicksystemet med bred 
tryckknapp är det enkelt att byta tillbehör,  
till exempel en böj mot en verktygshylsa.

Smutsbeständig bajonettkoppling
Den nya bajonettkopplingen gör det garanterat 
enkelt och säkert att koppla ihop och isär 
slangen och enheten, även under extremt  
dammiga förhållanden.

Verktygshylsa med luftventil och gummiöverdel
För optimal kompatibilitet med elektriska hand-
verktyg. Den nya hylsan för anslutning av elekt-
riska handverktyg ger en perfekt uppsugning 
av damm. Med vridringen kan du reglera sug-
effekten direkt på hylsan.

Brett golvmunstycke
Alla NT Tact är som standard utrustade med det 
nya golvmunstycket med insatser, för snabb 
växling mellan våt- och torrdammsugning.
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Filterpåsar i fleece, 
40-50 l

2 889-155.0 Filterpåse i fleece med 40–50 liters 
volym. Slitstark, dammklass M.

Filterpåsar i fleece, 
30 l

2 889-154.0 Filterpåse i fleece med 30 liters 
volym. Slitstark, dammklass M.

Plastsäck 2 889-158.0 PE-plastsäck för dammfri bort-
skaffning.

Planfilter PES
(standard)

6 904-360.0 Polyesterfilt, rötbeständigt, godkänt 
för dammklass M.

Planfilter PTFE 6 907-455.0 Polyesterfilt med PTFE-beläggning 
för 1-motoriga Tact- och Ap-
dammsugare, dammklass M.  
Särskilt lämpligt för kraftigt  
vidhäftande material.

Planfilter, papper 6 904-367.0 Godkänt för dammklass M.

Namn Art. nr. Beskrivning

Sugslang utan böj, 
standard (NT 30/1)

2 889-134.0 2,5 m lång sugslang med ny 
bajonett- och klick-koppling.

Sugslang utan böj,
standard (NT 30/1  
och NT 40/1)

2 889-135.0 4 m lång sugslang med ny bajonett- 
och klick-koppling.

Sugslang,  
antistatisk

2 889-136.0 Antistatisk sugslang med ny 
bajonett- och klick-koppling.
Längd: 2,5 m.

Namn Art. nr. Beskrivning

Böj Adv, standard 2 889-170.0 Ergonomisk böj till det nya 
klicksystemet.

Böj Adv,  
antistatisk

2 889-168.0 Ergonomisk böj till det nya 
klicksystemet.

Verktygshylsa DN 35 2 889-151.0 Verktygshylsa med luftventil och 
klick-koppling.

Golvmunstycke Adv för 
vått och torrt med 
nominell bredd DN 35

2 889-152.0 360 mm brett golvmunstycke för vått 
och torrt med insatser som är enkla 
att byta. Inklusive borstlister och 
gummiläppar.

Namn Art. nr. Beskrivning
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Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
info@.karcher.se 

www.karcher.se


