PUZZI 8/1 C
Praktický extraktor 8/1 C oceníte při čištění čalouněných povrchů. Navíc zanechává minimum vlhkosti, takže lze sedačky brzy
znovu použít.

Číslo produktu

1.100-225.0

Technické údaje

Vybavení

EAN kód

4039784962200

Síťový kabel
Hubice na čalounění (na suché
vysávání)

Max. plošný výkon

m²/h

12 – 18

Množství vzduchu

l/s

61

Podtlak

mbar / kPa 230 / 23

Nástřikové množství

l/min

1

Nástřikový tlak

bar

1

Nádrž čistá/špinavá voda

l

8/7

Výkon turbíny

W

1200

Výkon čerpadla

W

40

Druh proudu

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Hmotnost bez příslušenství

kg

9,8

Hmotnost včetně obalu

kg

13,4

Rozměry (D × Š × V)

mm

530 × 330 × 440

Rozprašovací sací hadice
Vyjímatelná nádoba 2 v 1



Obsaženo v objemu dodávky.
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■ Skládací háček na kabel
■ Velký nožní spínač
■ Úložný prostor pro příslušenství pro ruční hubici

Nízká hmotnost

Kompaktní konstrukce

Vyjímatelný, chytrý kontejner 2 v 1

■ S hmotností pouze 9,8 kilogramu je tento stroj

■ Své silné stránky uplatní Puzzi 8/1 C obzvláště

■ Rychlé a snadné plnění nádrže na čistou vodu.

přibližně o 35 procent lehčí než srovnatelné
stroje.
■ Snadná přeprava i přes překážky a schody.

při čištění čalounění a interiérů vozů.

■ Pohodlné a jednoduché odstranění špinavé vody.

■ Kompaktní, prostorově úsporná konstrukce.
■ Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.

■ Vestavěné držadlo umožňuje přepravu jednou
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rukou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PUZZI 8/1 C
1.100-225.0
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Číslo
produktu
EXTRAKTORY
Ruční hubice
Hubice na polstrování pro extraktor

1 4.130-001.0

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



Ruční hubice pro Puzzi tepovače

2 4.130-116.0

Puzzi 100/ 200/ 300



Nástřiková sací hadice 2,5 m pro Puzzi
tepovače

3 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

4 6.394-375.0

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



Rukojeť

5 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

6 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.

Štěrbinová hubice pro extraktory Puzzi

7 4.130-010.0

Štěrbinová hubice pro extraktory



Rukojeť ve tvaru D

8 4.321-001.0

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



9 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.



10 4.130-127.0

Oddělitelná, celoplastová spojka s hliníkovou trubkou.



11 4.762-014.0

Adaptér na tvrdé plochy pro podlahovou hubici 240 mm.



12 4.130-117.0

Oddělitelná, s plastovou rychlospojkou, hubice na mokré podlahy (kov) s vložkou nástřikové hubice. 

Nástřikové/extrakční hadice

Ostatní

Podlahové hubice
Flexibilní podlahová hubice 240 mm
samostatná
Hubice na tvrdé podlahy
Adaptér na tvrdé plochy
Adaptér na tvrdé plochy 240 mm

Hubice na tvrdé plochy/ kameny

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství
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Hubice na kamenné podlahy

