
NT 50/1 TACT TE L
Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact

obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i

Tact max.

Numer katalogowy 1.148-411.0

■   Regulowany uchwyt prowadzący
■   Wąż spustowy
■   Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym

Dane techniczne

Kod EAN 4054278061375

Napięcie Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Wydatek powietrza l/s 74

Podciśnienie mbar / kPa 273 / 27,3

Pojemność zbiornika l 50

Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne

Moc znamionowa W maks. 1380

Średnica znamionowa   ID 35

Długość gumowego kabla
zasilającego

m 7,5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 68

Waga bez akcesoriów kg 18,3

Waga z opakowaniem kg 24

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 640 × 370 × 1045

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący m 4 / z kolankiem

Rura ssąca
szt. × m /
mm

2 × 0,55 / 35 / Stal nierdzewna

Torebka filtracyjna szt. 1 / Fizelina

Klasa pyłu L

Ssawka podłogowa na
mokro/sucho

mm 360

Ssawka szczelinowa 
Gniazdo do podłączania
elektronarzędzi



Wąż spustowy (olejoodporny) 
Automatyczny wyłącznik przy
maksymalnym poziomie zebranej
cieczy



Automatyczne
włączenie/wyłączenie przez
elektronarzędzie



Przygotowanie do pracy z
systemem antystatycznym



Płaski filtr falisty PES

Czyszczenie filtra
TACT – system automatycznego
oczyszczania filtra

Listwa odbojowa 
Uchwyt prowadzący 
Klasa bezpieczeństwa I

Kółko samonastawne z hamulcem 
 Objęte dostawą.     
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Regulowany, ergonomiczny uchwyt
prowadzący

■ Położenie uchwytu można regulować

dostosowując go do wzrostu osoby obsługującej.

■ Uchwyt prowadzący można szybko złożyć na

czas przechowywania urządzenia.

Olejoodporny wąż spustowy

■ Umożliwia łatwe opróżnianie odkurzacza z

płynów.

Szeroka ssawka podłogowa z
wymiennymi listwami

■ Ssawka podłogowa z listwami gumowymi i

szczotkowymi. Szybkie przełączanie się

pomiędzy odkurzaniem na sucho / na mokro.
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Numer
katalogowy Opis

PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M

Płaski filtr falisty, PES

Płaski filtr falisty – do pracy na sucho / na
mokro

1 6.907-662.0 Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do
odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.



Płaski filtr falisty, papier

Płaski filtr falisty – do pracy na sucho 2 6.904-367.0 Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do
odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.



Płaski filtr falisty, PTFE

Płaski filtr falisty – PTFE 3 6.907-455.0 Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE.
Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i
zgrubnych zanieczyszczeń.



KOLANKA

Kolanka z tworzywa sztucznego

Kolanko Adv 4 2.889-170.0 Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. 

Kolanko 5 2.889-148.0 Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza,
antystatyczny design.



Kolanko Adv, przewodzące elektryczność 6 2.889-168.0 Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie
nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.



SSAWKI

Ssawki podłogowe

Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i
sucho

7 2.889-152.0 Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie
wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.



Ssawka uniwersalna DN 35 8 6.906-512.0 Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z
tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica
znamionowa 35, szerokość 300 mm.



Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna 9 6.906-384.0 Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją
wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0).
Wyłącznie do odkurzaczy NT.



Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho 10 2.889-118.0 Dysza wielofunkcyjna (DN 35) do odkurzania na mokro dużych powierzchni. Łatwa i szybka
wymiana listwy zbierającej i szczotki.



Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho 11 2.889-173.0 Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35.
Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa DN 35 do odkurzaczy
uniwersalnych 225 mm

12 2.889-159.0 Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact. 

Uniwersalne ssawki szczotkowe

Uniwersalna ssawka szczotkowa 13 6.900-425.0 Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 × 45 mm, średnica 35 mm. 

Ssawki samochodowe

Dysza odpylacza ssšcego opakowany z Sign 14 2.889-356.0 

 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     
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Numer
katalogowy Opis

SSAWKI

Ssawki samochodowe

Dysza samochodowa DN35 15 6.906-108.0 Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90
mm.



Ssawki jezdne

Ssawka szeroka 16 4.130-029.0 Do odkurzania dużych obszarów za pomocą NT 50/1 Tact Te L. 

Ssawki gumowe, faza 45°

Gumowa ssawka, faza 45° 17 6.902-104.0 Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy
NT.



Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)

Ssawka uniwersalna , DN 35, 270 mm 18 6.906-511.0 Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej.
Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.



Ssawki szczotkowe

Szczotka odkurzacza DN35 19 6.903-862.0 Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 × 45 mm).
Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.



RURY SSĄCE

Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW35 55 20 2.889-192.0 Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m) 

Metalowe rury ssące

Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm 21 2.889-191.0 Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm. 

WĘŻE SSĄCE

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

Wąż ssący 22 2.889-135.0 Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. 

23 2.889-134.0 Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. 

Wąż ssący przewodzący elektryczność 24 2.889-136.0 Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5
m.



25 2.889-137.0 Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący. 

Wąż ssący DN 40, długość 4 m 26 2.889-138.0 Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. 

Wąż ssący 27 2.889-139.0 Wąż ssący z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m. 

Wąż ssący, odporny na oleje 28 2.889-140.0 Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 4 m. 

 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     
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WĘŻE SSĄCE

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

Wąż ssący przewodzący elektryczność 29 2.889-141.0 Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. 

30 2.889-142.0 Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość 2,5
m.



Wąż przedłużający 31 2.889-145.0 Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 35. Długość: 2,5 m. 

Wąż przedłużający DN 35 przewodzący
elektryczność 2,5 m

32 2.889-343.0 Wąż przedłużający 2,5 m w konstrukcji przewodzącej elektryczność o szerokości DN 35 do nowego
systemu Clip.



TULEJE ŁĄCZĄCE

Adaptery do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące

Kołnierz narzędziowy DN 35, Clip-on 33 2.889-151.0 Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwą do kontroli przepływu powietrza do
nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.



Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca

Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40 34 5.407-005.0 Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35.
Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.



FILTER BAGS

Flizelinowe worki filtracyjne

Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 × ,
NT 40/1, NT 50/1

35 2.889-155.0 Worek filtracyjny fizelinowy o pojemności 40–50 litrów. Odporny na rozdarcie, klasa pyłów M, do
portu węża ssącego w głowicy urządzenia.



SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Filtr powierzchniowy HEPA 36 6.904-242.0 Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i
papieru.



Płaski filtr falisty – HEPA 37 6.907-671.0 Płaski filtr falisty z czerwoną etykietą "Safety / HEPA". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE.
Klasa filtracji: H. Do odkurzania niebezpiecznych pyłów, zgrubnych zanieczyszczeń i płynów.



Filtry do odkurzania na mokro

Filtr do odkurzania na mokro 38 6.904-287.0 Filtr do grubych zanieczyszczeń z perforowaną płytą metalową oraz uszczelką piankową
odpowiedni do zastosowań mokrych — modele NT 611 Eco K i KF.



Worki z tworzywa sztucznego

Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji,
10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

39 2.889-158.0 Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji. 

Filtry membranowe / tkaninowe

Filtr świecowy Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1

40 2.414-000.0 Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową
etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów
M i L.



Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 41 2.889-281.0 Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókniny do urządzeń z asortymentu Tact i Ap.
Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można prać i
używać ponownie.



ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH

Zestaw uniwersalny 42 2.637-595.0 Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi,
metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, wężem ssącym (3 m). Średnica
znamionowa 35.



 Objęte dostawą.      Dostępne akcesoria.     
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ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH

Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz
samochodowych

43 2.862-166.0 Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej,
siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.



POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT

Dysza do pyłu z wiercenia 44 2.679-000.0 Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do
odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.



Zestaw montażowy oddzielacz cyklonowy 45 2.863-027.0 Zestaw montażowy do separatora cyklonowego CS 40 Me do odkurzaczy do czyszczenia na sucho i
na mokro, to specjalnie opracowane, bardzo wydajne akcesorium do usuwania drobnego pyłu na
budowach lub w przemyśle.



Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary
DN 35

46 2.889-312.0 Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do
pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy
nominalnej DN 35.



Adapter, przewodzący elektrycznie 47 5.031-436.0 Przewodzący eletrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach
nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i
sucho firmy Kärcher.



 Dostępne akcesoria.     

AKCESORIA NT 50/1 TACT TE L
1.148-411.0

N
T 

5
0

/1
 T

ac
t 

Te
 L

, 1
.1

4
8

-4
1

1
.0

, 2
0

2
3

-0
5

-2
2

43 44 45 46 47


