B 110 R BP PACK 170AH+FLEETEU+R75
Kompakt kialakítású B 110 R felülős súroló-szívógép, amely a beépített 170 Ah-s akkumulátornak és a fedélzeti töltőnek
köszönhetően maximális manőverezhetőséget, mozgékonyságot, továbbá hosszú munkaintervallumokat biztosít.

Cikkszám

1.161-417.0

Felszereltség
Auto-Fill



Kefék munkaszélessége

mm

750

Menetmeghajtás



Szívás munkaszélessége

mm

950



Friss- / szennyezettvíz-tartály

l

110 / 110

Akkumulátor és beépített
töltőkészülék mellékelve

Felületi teljesítmény, elméleti

m² / h

4500

Automatikus vízstop



Hasznos felületi teljesítmény

m² / h

3150

Parkolófék



Kefefordulatszám

fordulat

1200

Beépített seprőberendezés



Akkumulátor

V / Ah

24 / 170

Mágnesszelep



Akkumulátor üzemideje

h

max. 2,5

Szívógerenda, hajlított



Felvételi teljesítmény

W

ig 2350

2 tartályos rendszer



Meghajtó motor

W

600

Állítható magasságú ülés



Zajszint

dB (A)

59

Frissvíz-szintkijelzés

Víznyomáson keresztül

szabványos nappali menetfény



masszív elülső lökhárító



sebességfüggő vízadagolással



EAN kód

Meghajtás módja

4054278710624

Akkumulátor

Csomagolási súly

kg

383,7

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

1695 × 975 × 1315

a szoftverfrissítés és a
veszteségfelmérés távolról is
elvégezhető a Kärcher flottakezelő
segítségével
Kärcher szín- és működési
koncepció
Kärcher intelligens kulcsrendszer
(KIK) több mint 30 felhasználói
nyelvvel és egyedi felhasználói
jogokkal
rendkívül csendes görgős kefefej
zajérzékeny területekre
Home Base rögzítési lehetőségek
felmosóhoz vagy hasonlóhoz
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Műszaki adatok

elektromos és mechanikus
úszókapcsoló
Easy Operation műveletválasztó
kapcsoló






Alaptartozék

Hengerkefefej beépített seprőegységgel

Állítható magasságú ülés

A sebességtől függő vízadagolás

■ Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.

■ Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a

■ Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a

■ Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez

való beépített előseprési funkcióval.
■ Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a

zajérzékeny területeken.

kezelő fizikai magasságától.
■ Kiváló, kényelmes ülés az út során.
■ Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő

munkaintervallumokat tesz lehetővé

lassú működtetés során.
■ A víztakarékos funkció növeli a területi

teljesítményt.
■ Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak

a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon
a víz.
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A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.

TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+FLEETEU+R75
1.161-417.0
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Cikkszám

8

Leírás

SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK
Szívógerenda komplett
1 4.778-007.0

Parabolikus, robusztus betét alumíniumból, 950 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozással.
Kiváló szívási és szárítási eredményeket garantál. Szerszám nélküli szívóajak-csere is lehetséges.



Szennyezettvíz-tartály fedél

2 4.039-327.0

Az olyan B 110 sorozatú gépekhez, amelyek tartálytisztító rendszerrel vannak felszerelve:
szerszám nélkül cserélhető szennyezettvíz-tartály fedél, integrált permetező fúvókákkal.



KIK-kulcs, sárga

3 5.035-344.0

A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.



KIK-kulcs, szürke

4 5.035-348.0

A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások
standardként meghatározhatók.



KIK-kulcs, fehér

5 4.035-076.0

Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához



Homebase Mop készlet B110R

6 4.039-349.0

A moptartó lehetővé teszi, hogy a gépen mopot szállítson. Könnyű rögzítés, kényelmes használat.



Univerzális akasztó szett

7 4.070-075.0

Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők
helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.



Dupla akasztó

8 6.980-077.0

Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel
(5.035-488.0) használható.



9 6.980-078.0

Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható. 

Parabolikus betét 950mm/37in, 950 mm
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD
Egyebek

Home Base tartozékok

Akasztó, szürke

10 4.035-406.0

A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendőkkel, kaparókkal,
tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűkkel együtt.



Kefefej R75

11 2.763-047.0

Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősöprési funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony
üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a színkódolásnak és a kefék egyszerű
behelyezésének köszönhetően.



Kefefej D 75 S

12 2.763-005.0

Kefefej 2 tárcsakefével,gyors kefecsere rendszerrel és 75 cm munkaszélesség. Az oldal kötények
magassága állíthatók igy a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.



Kefefej D 65 S

13 2.763-003.0

Kefefej 2 tárcsakefével,gyors kefecsere rendszerrel és 65 cm munkaszélesség. Az oldal kötények
magassága állíthatók igy a vizet a kefék alatt tartják. A koszos víz optimálisan elvezetve.



Kefefej R65

14 2.763-046.0

Robusztus, alumínium görgős kefefej integrált elősöprési funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony
üzemi zaj jellemzi, továbbá a karbantartása könnyű a színkódolásnak és a kefék egyszerű
behelyezésének köszönhetően.



Homebase boksz szett

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék
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PADLÓFEJEK

TARTOZÉKA B 110 R BP PACK 170AH+FLEETEU+R75
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Leírás

HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK
Akkumulátorok
Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x
6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Karbantartásmentes

15 2.815-092.0

Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 170 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem
igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.



Gondozásmentes akkumulátor 4x 6V/180Ah,
24 V, 180 Ah, Karbantartásmentes

16 2.815-101.0

Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem
igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.



Gondozásmentes akkumulátor AGM 4x
6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Karbantartásmentes

17 2.815-095.0

Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem
igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.



18 6.654-419.0

24 V / 50 A akkumulátortöltő: Biztonságos 24 voltos akkumulátortöltő 285 Ah kapacitású
súroló-szárítók karbantartásmentes akkumulátoraihoz



19 2.644-243.0

Nedves tisztításhoz a jobb oldalon lévő szélek közelében: oldalsó súrolófelület emelőkarral. 15
cm-rel meghosszabbítja a munkaszélességet.



20 2.644-245.0

A Dose beépítő készlet lehetővé teszi a tisztítószerek automatikus adagolását 0,25 és 3% közötti
mennyiségben közvetlenül a tartályból. Egyszerű váltás a zártláncú rendszernek köszönhetően.



21 4.039-350.0

Növeli a munkakörnyezetben a biztonságot.



22 4.035-619.0

Kiegészítő, nyomot nem hagyó lökhárító hengerek a gumibetét végeihez való rögzítésre.
Hatékonyan akadályozza meg, hogy a gumibetét a raklapokra vagy a polclábakra akadjon.



23 6.999-290.0

Hordozókosár palackbetéttel, hordozófogantyúval és kivehető elválasztókkal.



Akkumulátor töltők
Battery charger Discover, 24 V
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK
Oldalseprő/SSD rögzítő készlet
Kiegészítő szett – oldalsó súrolófelület
emelőkarral
Adagoló rögzítő készlet
Dose beépítő készlet B110R
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet
Forgó jelzőlámpa
Egyéb tartozék készletek
Nyomot nem hagyó lökhárító henger SB
KOCSI- ÉS VÖDÖRRENDSZEREK

Kosár palackbetéttel

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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Tárolás

