PUZZI 10/1
Spolehlivý extraktor Puzzi 10/1 se perfektně hodí k úklidu menších ploch. Vyčistí koberce i čalounění do hloubky vláken.
Dodáváme jej se dvěma hubicemi.

Číslo produktu

1.100-130.0

Technické údaje

Vybavení

EAN kód

4039784917088

Hubice na čalounění (na suché
vysávání)

Max. plošný výkon

m²/h

20 – 25

Množství vzduchu

l/s

74

Podtlak

mbar / kPa 254 / 25,4

Nástřikové množství

l/min

1

Nástřikový tlak

bar

1

Nádrž čistá/špinavá voda

l

10 / 9

Výkon turbíny

W

1250

Výkon čerpadla

W

40

Druh proudu

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Hmotnost bez příslušenství

kg

10,5

Hmotnost včetně obalu

kg

16,1

Integrovaný úložný prostor pro
příslušenství pro hubici na
čalounění/štěrbinovou hubici
Integrovaný úložný prostor pro
příslušenství pro podlahovou
hubici
Rukojeť s průzorem pro kontrolu
špinavé vody

690 × 325 × 440

Rukojeť pro stříkací/sací hubici

Rozměry (D × Š × V)

mm



Čisticí prostředek
Rozprašovací sací hadice

RM 760 Tabs / 2 Kusy
m

Podlahová hubice

mm



Obsaženo v objemu dodávky.

240








Vyjímatelná nádoba 2 v 1
Nástřiková/sací trubka

2,5



Další rukojeť

Kusy

1
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■ Vyjímatelná nádrž na odpadní vodu
■ Pogumované čerpadlo/turbína
■ Extra rukojeť na podlahové hubici

Optimální vhodnost pro každodenní
použití
■ Možnost změny polohy držadla bez nářadí;

upevnění příslušenství/kabelu; rychlá výměna

Vyjímatelná nádoba na špinavou vodu

Univerzální použití

■ Nádrž na špinavou vodu lze snadno vyjmout a

■ Všestranné příslušenství pro všestranná použití

lze ji také použít k naplnění nádrže na čistou

(např. spárové hubice k čištění autosedaček a

vodu.

čalounění).
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podlahové hubice na hubici na čalounění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PUZZI 10/1
1.100-130.0
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Číslo
produktu
EXTRAKTORY
Podlahové hubice
Flexibilní podlahová hubice 240 mm kompl.

1 4.130-007.0

Sada se skládá z podlahové hubice (240 mm), sací trubky a rukojeti ve tvaru D. Průhledný průzor
ke kontrole odsávaných nečistot s vodou. Flexibilní sací lišta.



Flexibilní podlahová hubice 240 mm
samostatná

2 4.130-008.0

Podlahová hubice (240 mm) samostatná. Průhledný prostor ke kontrole odsávaných nečistot s
vodou. Flexibilní sací lišta. Součástí sady 4.130-007.0.



3 4.130-001.0

Kompaktní, 110 mm široká hubice na polstrování k nasazení do standardní rukojeti 4.130-000.0 z
řady Puzzi.



Nástřiková sací hadice 2,5 m pro Puzzi
tepovače

4 6.394-826.0

Nástřiková/sací hadice, 2,5 m dlouhá. Vhodné pro sprejové extrakční čističe Puzzi od Kärcher.



Nástřiková sací hadice 4,0 m

5 6.394-375.0

Nástřiková/sací hadice o průměru 32 mm a délce 4 m. Vhodné pro sprejové extrakční čističe Puzzi
od Kärcher.



Rukojeť

6 4.130-000.0

Modulově použitelná rukojeť pro podlahovou, polstrovací a štěrbinovou hubici. S integrovaným
okénkem pro kontrolu vysátých nečistot. Přípojky pro ostřikovací a sací hadici.



Prodlužovací trubka

7 4.025-004.0

Nástřiková/sací trubice, 775 mm dlouhá, pro sprejové extrakční čističe Puzzi od Kärcher. Trubice se 
také ideálně hodí k prodloužení stávající nástřikovéí/sací trubice.

Nádrž na čisticí prostředek, kompletní

8 4.070-006.0

Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu
Home-Base.



9 4.130-010.0

Ruční hubice
Hubice na polstrování pro extraktor
Nástřikové/extrakční hadice

Ostatní

Štěrbinová hubice pro extraktory Puzzi
Rukojeť ve tvaru D

Štěrbinová hubice pro extraktory



10 4.321-001.0

Ideální pro pohodlné čištění koberců: D-rukojeť pro upevnění na nástřikové/sací trubici sprejových
extrakčních čističů Puzzi od Kärcher.



11 4.762-014.0

Adaptér na tvrdé plochy pro podlahovou hubici 240 mm.



Adaptér na tvrdé plochy 240 mm

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství
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Adaptér na tvrdé plochy

