
NT 65/2 TACT²
Mistrný vysavač NT 65/2 Tact² si poradí i s nánosy jemného prachu ve stavebnictví. Díky mimořádné životnosti filtru a

vysokému výkonu vydrží perfektně uklízet po mnoho let.

Číslo produktu 1.667-286.0

■   Automatické čištění filtru Tact²
■   Antistatický systém
■   Nastavitelné držadlo

Technické údaje

EAN kód 4039784714953

Druh proudu Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Množství vzduchu l/s 2 × 74

Podtlak mbar / kPa 254 / 25,4

Objem nádrže l 65

Materiál nádrže Plast

Příkon W max. 2760

Standardní jmenovitý průměr   DN 40

Délka kabelu m 10

Hladina hluku dB(A) 73

Hmotnost bez příslušenství kg 24,5

Hmotnost včetně obalu kg 31,3

Rozměry (D × Š × V) mm 575 × 490 × 880

Vybavení

Sací hadice m 4 / elektricky vodivý

Sací trubka
Kusy × m /
mm

2 × 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel

Mokro-suchá podlahová hubice mm 360

Štěrbinová hubice 
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná) 
Vypínací automatika při dosažení
max. plnicího množství



Antistatický systém 
Plochý skládaný filtr Papír

Očištění filtru Automatické čištění filtru Tact²

Ochrana proti nárazu 
Madlo 
Ochranná třída I

Vodicí kolečka s brzdou 
 Obsaženo v objemu dodávky.     
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Snadná přeprava

■ Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují

snadnou dopravu na místo používání i na

nerovném podkladu.

Inteligentní uložení příslušenství

■ Tak lze například rychle upevnit podlahovou

hubici nezávisle na směru.

Automatické čištění filtru Tact²

■ Nový plochý skládaný filtr lze vyjímat z čisté

strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se

střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.

■ Nedochází k ucpání filtru jemným prachem.

Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou

dobu.

■ Lze vysát více než 1000 kg jemného prachu

kategorie A, aniž byste museli pomyslet na

výměnu filtru.
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Číslo
produktu

PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M

Plochý skládaný filtr (papír)

Plochý skládaný filtr (papír) 1 6.907-276.0 Papírový plochý skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání
jemného prachu a suchých částeček nečistot.



Plochý skládaný filtr (PES)

Plochý skládaný filtr (PES) 2 6.907-277.0 Plochý skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při
častém používání k vysávání mokrých nečistot.



Plochý skládaný filtr (PTFE)

Plochý skládaný filtr PTFE 3 6.907-449.0 Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact². Vhodné
zejména pro silně přilnavé materiály.



KOLENA

Koleno, plast

Elektrický vodivé koleno, k NT, DN 40, plast 4 2.889-172.0 Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a
kuželovým připojením na konci příslušenství.



Koleno plast C-N 35 5 5.031-718.0 Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým
připojením na konci příslušenství.



Koleno plast DN 35 , elektricky vodivé 6 5.031-939.0 Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a
kuželovým připojením na konci příslušenství.



Koleno plast DN 40, elektricky vodivé 7 5.032-427.0 Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro
všechny NT vysavače.



Koleno, kov

Koleno DN 35, kov 8 6.900-519.0 Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou
koncích příslušenství.



Koleno DN35, ušl. ocel 9 6.903-141.0 Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na
konci příslušenství kuželové připojení.



Koleno DN40, kov 10 6.900-276.0 Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na
konci příslušenství kuželové připojení.



Koleno DN 40, ušl. ocel 11 6.902-079.0 Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na
konci příslušenství kuželové připojení.



SACÍ TRUBKY

Sací trubky, ušlechtilá ocel

Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550
mm

12 2.889-194.0 Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). 

Sací trubka DN 40 13 6.902-081.0 Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. 

Sací trubka, DN 40 14 6.906-531.0 Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. 

 Obsaženo v objemu dodávky.      Volitelné příslušenství     
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Číslo
produktu

SACÍ TRUBKY

Sací trubky, ušlechtilá ocel

Sací trubka, DN35 15 6.902-154.0 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré
vysávání a k odsávání korozivních částeček.



Sací trubky, kov

Sada sacích trubek DN 35, 550mm 16 2.889-191.0 2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. 

SACÍ HADICE

Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Sací hadice C 40, 4 m 17 6.906-321.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5
m

18 6.906-344.0 Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokro-suché vysávání.



Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém) 19 4.440-678.0 Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokro-suché vysávání.



Sací hadice C 40, 10m 20 6.906-279.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokro-suché vysávání.



Sací hadice C 40, 4m, olejuvzdorná 21 6.906-714.0 Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokré i suché vysávání.



Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul,
elektricky vodivá

22 4.440-728.0 Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je
vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.



Sací hadice C 40, 16m 23 6.906-635.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá 24 6.906-877.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré i suché vysávání.



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

Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá 25 2.889-141.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré i suché vysávání.



Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá 26 2.889-137.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.



Sací hadice, DN 40, 4 m 27 2.889-138.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Hadice, DN 40, 2,5 m 28 2.889-139.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a
suché vysávání od Kärcher.
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Číslo
produktu

SACÍ HADICE

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

Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům 29 2.889-140.0 Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokré a suché vysávání Kärcher.



Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m 30 2.889-142.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré i suché vysávání.



Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m 31 2.889-146.0 Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokré a suché vysávání od Kärcher.



Hose connection

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv. 32 6.902-077.0 Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů.
Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.



Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. 33 6.900-286.0 Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích
hadic DN 40, bez připojovacích dílů.



Suction hoses with cone connection

Sací hadice DN 61, 4m, kompletní 34 4.440-264.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Sací hadice DN 61, 10m 35 4.440-467.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Sací hadice kompletní, DN61, 4m,
olejuvzdorná

36 4.440-613.0 Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokré i suché vysávání.



Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky
vodivá

37 4.440-616.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré i suché vysávání.



Sací hadice DN 40, 4m, kompletní 38 4.440-263.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdorná,
kompletní

39 4.440-303.0 Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na
mokré i suché vysávání.



Sací hadice DN 40, 10m, kompletní 40 4.440-463.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.



Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá 41 4.440-466.0 Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s
vysavači na mokré i suché vysávání.



Sací hadice kompletn, DN40, 10m,
olejuvzdorná

42 4.440-612.0 Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i
suché vysávání.
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Číslo
produktu

FILTER BAGS

Papírové filtrační sáčky

Papírové filtrační sáčky, 5 × , NT 48, NT 65, NT
70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

43 6.904-285.0 BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 kspro všechny
varianty NT 48/1 , NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc



FILTRY T/NT

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač 44 6.904-364.0 Plochý filtr HEPA – třída prachu H (H 14) – se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání
zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.



Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro
vysávání mokrých nečistot

45 6.904-252.0 Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný
proti protržení.



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 × ,
NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700,
NT 702

46 6.900-698.0 Plastový sáček. 

Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75,
NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT
993

47 6.904-282.0 Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro
uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.



SACÍ HUBICE

Podlahové hubice

Podlahová hubice na mokré a suché podlahy,
hliník, DN 40

48 6.903-018.0 Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými
kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0).
Pouze pro NT vysavače.



Podlahová tryska DN 4 49 6.906-383.0 Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými
kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze
pro NT vysavače.



Víceúčelová hubice, mokrá / suchá 50 6.906-384.0 Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními
válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro
vysavače NT.



Podlahová hubice pro vysávání mokrých a
suchých nečistot, DN 40

51 2.889-117.0 Podlahová hubice na mokré/suché podlahy (DN 40) umožňuje rychlou výměnu stěrky/kartáče a je
vhodná pro mokré vysávání velkých ploch.



Podlahová hubice antracitová DN 35 52 2.889-173.0 300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými
vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.



Mokro-suchá podlahová hubice standardní
DN40

53 2.889-174.0 Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a
stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace.



Autohubice

Auto-hubice DN 40 54 6.900-952.0 Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná,
plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.



Spárové hubice

Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače
(DN 35, 210 mm)

55 6.900-385.0 Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. 

Kovová štěrbinová hubice, DN 35, délka 370
mm

56 6.900-922.0 Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. 
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Číslo
produktu

SACÍ HUBICE

Spárové hubice

Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm,
dlouhá)

57 6.905-817.0 Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. 

Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° 58 6.902-104.0 Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná 

Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40,
zkosená 45°

59 6.902-105.0 Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT
vysavače.



Hubice pro vysávání trubek

Odsávací hubice 35/100 60 6.903-035.0 Plast, průměr trubky 100 mm 

Kartáč 35/200 61 6.903-036.0 Plast, průměr trubky 200 mm 

SPOJOVACÍ NÁTRUBKY

Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus, plast 62 2.637-217.0 Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. 

Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel),
EL (elektricky vod.)

63 5.407-112.0 Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. 

Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky
vodivý

64 5.407-109.0 Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou
hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.



Připojovací objímka C DN 40 65 5.407-111.0 Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé. 

Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá

Nářadí – objímka 66 5.453-042.0 Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový
nátrubekVnitřní průměr: 26 – 27, 32 – 34 & 35 – 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm



Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. 67 5.453-048.0 Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. 

Připojovací objímka elektronářadí C 35 68 5.453-050.0 Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. 

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací 69 5.453-016.0 Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do
DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.



70 5.453-026.0 Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. 
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Číslo
produktu

SPOJOVACÍ NÁTRUBKY

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná

Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací 71 6.902-059.0 Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější
průměr: 39 mm



72 6.902-095.0 Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací
hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.



Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)

Rozšiřovací kus DN 40 – 61 (trubka -> hubice) 73 5.453-019.0 Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT
vysavače.



Redukční objímky

Redukční objímka 74 5.407-108.0 Šroubovací redukční objímka – z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. 

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) 75 6.902-017.0 Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím
kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.



Redukce s klipovým systémem pro sací hadice
DN 40 na příslušenství DN 35

76 5.407-113.0 Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice
se svorkovým systémem C 40.



Redukční kus (trubka -> hubice) 77 6.902-072.0 Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z
komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.



Sada redukčních/rozšiřujících objímek

Sada redukčních / rozšiřovacích objímek 78 2.860-117.0 DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast 

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU

Sada na čištění automobilů 79 2.862-166.0 Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché
vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.



Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot
(elektricky vodivá)

80 2.638-147.0 Elektricky vodivá mokro suchá sada příslušenství i DN 40 pro vysavače Kärcher. Sací sada
obsahuje sací hadici, koleno, podlahovou hubici, štěrbinovou hubici a dvě sací trubice.



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT

CS 40 Me 81 2.863-026.0 Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro
vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na
stavbách nebo v průmyslu.



UBS NEVODIVÁ MÉDIA

UBS nevodivá média Tact² + Ap 82 2.642-602.0 K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky 

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD

Ostatní

Prodlužovací kabel 83 6.647-022.0 Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě,
odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.



VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR

Sítový koš

Síto na hobliny 84 5.731-645.0 Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi
abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny.
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