
KM 75/40 W BP PACK
Σάρωθρο πεζού χειριστή, μπαταριοκίνητο. Περιλαμβάνει μπαταρία και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο φορτιστή.

Αριθμός παραγγελίας 1.049-207.0

■   Κάδος απορριμμάτων με λαβή
■   Αντικατάσταση βούρτσας ρολού χωρίς εργαλεία.
■   Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με δυνατότητα αντικατάστασης φίλτρου χωρίς εργαλεία.

Τεχνικά Στοιχεία
4039784468412

Τύπος κίνησης Ηλεκτροκίνητο

Κίνηση DC μηχανή

Απόδοση κινητήρα V / W 24 / 400

Μέγ. απόδοση επιφάνειας m²/h 3375

Πλάτος εργασίας mm 550
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική
βούρτσα

mm 750

Κάδος l 40

Ικανότητα αναρρίχησης % 12

Ταχύτητα λειτουργίας km/h 4,5

Επιφάνειες φίλτρου m² 1,8

Διάρκεια ζωής μπαταρίας h max. 2,5

Βάρος (με τα εξαρτήματα) kg 125

Βάρος, έτοιμο προς χρήση kg 125
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 134,7

Διαστάσεις (L × W × H) mm 1430 × 750 × 1190

Εξοπλισμός
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα 
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου 
Κίνηση εμπρός 
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου,
ρυθμιζόμενος



Φορητός κάδος 
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα
απορρίμματα



Περιλαμβάνεται μπαταρία και
ενσωματωμένος φορτιστής.



Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης 
Αρχή της ανατροπής 
Αναρρόφηση 
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους 
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
φόρτισης



Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης 
Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και
ρυθμιζόμενη



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.
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Κάδος απορριμμάτων με λαβή

■ Κάδος απορριμμάτων με λαβές σε εσοχή — εύκολη
αφαίρεση και άδειασμα.

■ Σύντομοι χρόνοι απόρριψης.

Αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου με

μηχανικό καθαρισμό φίλτρου

■ Επιφάνεια φίλτρου 1,8 m², δυνατότητα μικρά
διαστήματα διακοπής της εργασίας.

■ Με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο υλικό από
πολυεστέρα που πλένεται.

■ Σύστημα μηχανικού καθαρισμού φίλτρου με
εργονομική λαβή.

Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη

χρήση

■ Απλός, βολικός χειρισμός χάρη στη λογική διάταξη
όλων των στοιχείων ελέγχου.

■ Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.

KM
 7

5/
40

 W
 B

p 
Pa

ck
, 1

.0
49

-2
07

.0
, 2

02
3-

05
-1

8



Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΊΝΗΣΗΣ

Μπαταρία 1 6.654-226.0 Απαιτούνται 2. 
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ

Φορτιστής 2 6.654-225.0 Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-226.0. 
ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

ΦΙΛΤΡΟ 3 5.731-635.0 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με προστασία από την υγρασία, που πλένεται, για σάρωθρα Kärcher. Το φίλτρο μειώνει
σημαντικά το κόστος συντήρησης.



Κιτ μετατροπής φίλτρου

Αναδευτήρας με διπλό φίλτρο 4 2.851-040.0 Η ξύστρα διπλού φίλτρου αυξάνει την απόδοση καθαρισμού σε περιοχές όπου υπάρχει πολλή σκόνη. 
ΚΎΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΎΡΤΣΑ

Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, τυπική 5 6.906-884.0 Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε
όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.



Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή 6 6.906-886.0 Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους 
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή

Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, σκληρή 7 6.906-885.0 Σκληρή κεντρική κυλινδρική βούρτσα για την αφαίρεση επίμονων κολλημένων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. 
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 8 6.906-950.0 Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας) 
ΠΛΕΥΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ

Στάνταρ πλευρικές βούρτσες

ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 9 6.906-132.0 Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm



Πλευρική βούρτσα, σκληρή

ΒΟΥΡΤΣΑ 10 6.905-625.0 Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø
470 mm



Πλευρική βούρτσα, μαλακή

ΒΟΥΡΤΣΑ 11 6.905-626.0 Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470
mm



ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΆΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

Αλλα κιτ συναρμογής

ΚΙΤ KM 75/40 W 12 2.641-571.0 Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει φίλτρο για χνούδια, τριπλό κύλινδρο διεύθυνσης και αντιστατική
κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0
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